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ABSTRAK

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MIIIK ATAS TANAH SETELAH JANGKA
WAKTU s (UMA) TAHUil

Pemegang hak atas tanah yang memiliki alat bukti sertipikat tanah

sewaktu-waktu Oapat kehilangpn haknya karena gLqntan, akibatnya sertipikat

akan dibatalkan. Bagairnanakah kepastian sertipikat hak milik atas tanah seElah
jangka waktu 5 (lima) tahun? seftn Bagaimanakah perlindungan hukum Erhadap

ffiegang Sertipikat hak milik atas Enah setelah lerat iangka waKu lima bhun
yarg -dibaAlkan? lenis PeneliUan yarg digunakan dalam tesis ini adalah

penetiUan hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Kepastian

sertipikat hak milik atas tanah setelah iangka waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat
dari sistem pubtikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah di Indonesia yaitu

sistem publikasi negatif bertendensi pciUf, sehinggn pihak yang memiliki

seftipikat pada dasamya kurang rnendapatkan kepastian hukum apalagi
pertindurqan hukum baikkepada penrcqang sertifikat, rnaupun pihakketiga yang
memperoleh hak atas tanah. (2) Perlindungan hukum terhadap pernegang

Sertip[kat hak milik atas tanah setelah tev.lat jangka waKu lima tahun yang
dibatalkan yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum karena akibat hukum
pembatalan sertipikat seblah lima tahun adalah hak atas tanahnya menjadi
hapus dan beralih kepada Negara atau beralih kepada orang lain yang berhak
atas tanah tersebut setelah sebelumnya dapat membuktikan sebaliknya kepada
hakim dalam persidangan sengketa hak milik atas bnah.

Kata kunci : pembatalan, sefipika$ hak milik, tanah
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AB,TRACT

GANCELLATION CERTIFICATE PROPERTY RIGHTS OF LAND AFTERTHE
DURATION OF 5 G[VE) YEARS

Holders of rights cver land UUe deed had widence can sonretimes be

disenfrarrchised because of a lawsu'rt resulting crtificaE will be carrceled. Hotfl

the certainty of ertificaEs of t'tles to land after a perid of 5 (fwe) years? Hoar

well as legal proEction of the hoHers of CertiflrcaE of tide for tfre land after the
oeiratbn of a period of fr\,e years are caneled? Type of stttdy used in this
ttresis is a shrdy of normaWe law. The resutb shoured (1) Certainty certificate of
orvnership of the land after a period of 5 (five) years can be seen frorn the
puUication qysHn adopted in registration of land in Indonesia, namely the
system of rregative publicity tend pciWe, so that Urose wlrc have a eftificate
basically &e lack of certainty law especially gpod legnl Fotedion to the
eftificate holder, or thid parties wlrc ob,tain land rights. (2) The bgal protection

of the holders of Certificate of tiUe br tlre land after the o<piration of a period of
fve years are canceled 'te do not get legal proftection due b the legnl efiect of
cancellatirrn of certificaE afur frve years is their land righb be abolished and
transftrred b $e State or to sr ritch to another person who is entided above the
ground afur the praniorc can prove othenrise b a ju@e in the trbl of property
disputes over land.

Keyvrcrds : canellation, ertificates, property rights, land
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RINGKASAN

I Gusti Agung Ngurah Agung, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Warmadevra Denpasar, Juni 2016. Pembatalan

Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Setelah Jangka Waktu 5 (Uma ) Tahun.
Pendaftaran tanah dengBn $s@m publikasi negatif Udak dapat

memberikan kepastian hukum dan perlindungon hula.rm )raryl maksirnal ke@a
orarp yang terdafur sebagai penregpng hak, lorena Negara tidak menjamin

kebenaran data yang disajikan Erhadap pihak lain )'arB dapat mernberikan bukti
yarg lebih ktnt. Peflregarg hak atas tanah yang memiliki alat buKi sertipikat
tanah sewaKu-wakfu dapat kehilangBn haknya karena gugatan, akibatqn
sertipikat akan dibatalkan.

Berdasarkan latar belakarp yarg dikemukakan dlatas maka rumusan

masalah yang diangkat datam penelitian tesis ini adalah (1) Bagaimanakah

kepastian sertipikat hak milik abs tanah s&lah jargka wakttr 5 (lima) bhun; (2)
BagBirnanakah perlirdungan hukum Erhadap pemegarg Sertipikat hak milik atas

tanah seElah leuntiangka waktu lima hhun yarp dibatalkan.
lenis Penelitian yang dBunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum

normatif dengpn rnerckaji bahan-bahan dari berbagai peraturan perundang-

urdangan dan bahan-bahan lain dari berbagai litentur yang terloit dengan
permasalahan. Penelitian ini beranjak dari konflik norrna antara ketentuan yang

tercantum dalam Pasal 19 UUPA dengnn Pasal 32 ayat (2) W Nomor 24 Tahun

1997 mengenai kepa$ian hukum dari sertipikat hak aEs tanah.
Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut furbma, Untuk

mernoeroleh kepastian hukum dan kepastian akan hak atas tanah Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA) telah neletakkan karvajiban kepada Pemerintah unhrk melaksanakan
pendaftaran tanah yarg ada da seluruh Indonesia, disamping bagi parEl

pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai

dengan keftentmn yang berlaku. BuKi kepemilikan atas tanah di Indonesia

adalah Sertipikat Hak Atas Tanah. Meskipun telah mendapatkan pengakuan

menurut UUPA, sertipikat hak atas tanah belum sepenuhnya menjamin kepastian

hukum pemiliknya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana

sepanja4g ada pihak lain yang me6sa memiliki tanah dapat menggugat pihak

yang namanya tercantum dalam sertipikat secarc keperdataan ke Peradilan

Umurn, atau menggugpt Kepala BPN/Kepala Kanbr Peftanahan yang

bersaqgkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negarta, atau gt4Btan yang

menyangkut Eknis administrasi penerbitannya.
Kepastian sertipikat hak milik atas tanah setelah jangka waKu 5 (lima)

tahun dapat dilihat dari sistem prblikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah di
In&nesia yaihr sisEm publikasi negntf bertendensi positif, sehingga pihak yang

memiliki sertipikat @a dasamya kurang mendapatkan kepastian hukum apalagi
pedindungan hukum baik kepada pem€{rarg sertifilGt, maupun pihak ket(7a yang

memperoleh hak atas tanah. Hal ini berarti sertipikat hak milik atas tanah masih

dapat dicabut, digugurkan hingrgn dibatalkan apabila terdapat pembuktian

sebaliknya yang nrenyatakan ketidakabsahan dari sertipikat tersebut, baik yang

disebaHon karena adanya phrsan perqBdilan yarq M<ekuatan hukum tehp
atau karena ada cacad hukum adminis0atif ahs pererbitannya.
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Kdua,Perlindungan hukum yang dapat diberikan bisa secara preventif

dan srcara represif yarq meliptfi (1) dalam k#ntuan Pasal 32 ayat (2)
peraturan Pemerintah Nonror 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah

memberikan perlirdungan, dimana seseorcng yarg tercantum namanya dalam

sertipikat Udak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang menrpunlai lrak atas

Ana-h seElah 5 tahun dan stahrsnla sebagpi pemilik hak atas tanah akan Erus
dilindurgi sepanjang tanah ihl diperoleh dergan iBl<ad baik dan diknsai secara

nyah oleh pqnegang hak )€!1g bersangkr.rtan. (2) Peran hakim sarppt
OiOr*unfan dalam nremerifsa dan memastikan kebenaran dari keterangn dalam

sertipikat Hakim hanrs nrembuktikan, meneliti dan rnerneriksa asal-usul

sertiplfat Harus diselidiki bahwa ortrrg yang merEBjukan pendaftaran hak aas
Anaii nrcmang berhak atas tanah tersebuq maksudnya bahwa ia memperoleh

hak atas tanah secarc sah dari phak yarg berwenarg yang mergalihkan hak

atas bnahnya, dan kebenaran dari ke@rangan lainnya fang brantum dalam

sertipikat. Sehirugn nantinya dapat ditenhrkan siapa pemegnrg sah hak atas

anah dan kr bisa rnendapatkan kepastian hukum dari kepemilikan sertipikat hak

abs hnah tersebtrt.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan

pendaftaran tanah dahh unhrk nremberikan kepastian hukum dan perlindungBn

irukum kepada pemegang hak atas tanahsertipikat hak atas bnah adalah

sebagai buKi hak yang merupakan penrujudan dari proses pendafuran tanah
yang dapat menrberikan kepasthn hukum dan perlindungan hukum bagi
pem-egangnya. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi

negatif )rang hrcndensi positif. Sistem ini pada dasamya kurarp memberikan

kepastiam hukum apalag perlirdungan hukum baik kepada pemegang sertipikat,
maupun pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah. Pediffiungan hukum

terhadap pemegarp Seftipikat trak milik atas tanah s&lah leurat jangka waKu
lima tahun yang dibatalkan yaitu Udak mendapatkan perlindungan hukum karena

akibat hukum pembatalan sertipikat setelah lima tahun adalah hak atas tanahnya

menjadi hapus dan beralih kepada Negara atau bemlih kepada orarg lain yang

berhak atas bnah tersebut.
Perlindungan hukum terhadap pemegang Sertipikat hak milik atas tanah

setelah !a,,rat jargka waktu tima tahun yang dibatalkan yaitu Udak mendapatkan
perlindungan hukum karena akibat hukum pembatalan sertipikat setelah lima

tahun adalah hak atas tanahnya menjadi hapus dan beralih kepada Negara atau

beralih kepada orang lain yang berhak atas hnah tersebut setelah sebelumnya

dapat membuKikan sebaliknya kepada hakim dalam persidangn sengketa hak

miiik atas tanah. Hakim harus mernbuKikan, meneliti dan memeriksa asal-usul

sertipikat. Harus diselidiki bahwa orang yang mengajukan pendaftaran hak atas

tanah rnemang berhak atas tanah tersebut, maksudnya bahwa ia memperoleh

hak atas tanah secara sah dari pthak yang berwenang yarg mengalihkan hak

atas tanahnya, dan kebenaran dari keErangan lainnya yang tercanhrm dalam

sertipikat. Sehirqgp nantinya dapat ditentukan shpa pemegnng sah hak atas

tanah dan ia bisa merdapatkan kepastian hukum dari kepenrilikan sertipikat hak

atas tanah tersebut.
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SUT{TITARY

xl

I Gusti Agung Ngurah Agung , Master Program ( 52 ) PostgraduaE
Legal Sh.dies University Warmadsara Denpasar , June 2016. CancellaUon of
C-eftificaE of Owrership on LaM After a Period of 5 ( fwe ) years

tand regis0ation qfstem with negative publicity can not provide legal
ceftainty and maximum @al proEction b people wfp are regisered as holders
of rights , because EE State does not gmranEe the conechess of the dab
presented to other parties that may provide sfforqer ofilence . Holders of rights
over lard Ude deed had evidene czln sornetirnes be disenfrancfiised because of a
lawsuit, rtsufting ertifrcaE will be caneld.

Based on the bac*grourd mentlord above , the brmulation of the
issues raised in this thesis are: ( 1) Hor the certaifi of certificates of tiUes to
land afura period of 5 ( five ) years i (2) How does the legal protection br
holders of C-ertifrcate of tide for the bnd after the ocpiration of a period of fwe
years are canceled.

Type of shrdy used in this thesis is a normative legal research by
studying the maErials of the various laws ard regulaUons ard other materials
from various liErafure relaEd b Bte problem . This research moved from the
norm onflict behreen the provisions. conbined in Article 19 of the BAL with
Aftide 32 paragraph ( 2 ) Regulation No. 24 of L!)7 regarding the legalertainty
of land rights certificate.

The resutts shovted the fullowing First, to obEin legal ertainty, and
certainty of laM rghts Act No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian
Principle (BAL) has laid an obligatircn on the Govemment to carry out the
registraUon of land in the whole lrdonesia, in addiUon to the rights holders to
register land rights available to it in acordance with applicable regulations. Proof
of ownership of land in Indonesia is the Certiftcate of Land Rights. Atthough it
has gained recognition ry BAL, ertificate of lard rights does not guarantee legal
ceftainty ownerc because of the law that gives an opportunity where all the other
parties who fieel they have the land can sue the person whose name is listed in
the certificate in civil cases to the Court of Geneml Jurisdiction, or sue the Head
of BPN I Head of the relevant Land ffice to the State administrative Court, or a
lawsuit conceming the technbal administraUon of its issuance.

Ceftainty certificate of t'tle fur the land after a period of 5 ( five ) years
can be seen from the publication q6tern adopted in registration of land in
Indonesia , narnely tte systern of negative publkjty End positive , so that those
who have a certificaE basicalty lack of legal certainty especialty legal protection
both to Ote holders ceftificate , or third pafties who obtain land rights . This
means $at Ute hnd ournership ertificate can still be revoked , invalidated until
caneled if there is prmf otherwise stated the inwlidity of the certificate , either
due to a court deision which is legalty enfioroeable or because there is an
administraUve law defurm upon publication.

S€tord, the legBl proEction that can be given to prwentive ard
repressive that irrcltde; (1) the provisions of Artide 32 paragraph (2) of
Govemrnent Regulatircn No. 24 of 1997 on Land Registration has been providirp
shetter, where a perxn who is listed by name in tfre ertificate shall be filed
lawsuit by other parties who have rights b the lard after fwe years and its status

a



as the land owners will continue to be protecEd throughout the land acquird in
good faith aM onbdled significantly by $e rights tplder conemed. (2) The
role of judges is needed to chd< and ensure the conectness of tfrc information
in ttre certifmte. Judges must prove, investigate and e>camine the origin
certificates. Should be investigBEd $at people who apply br registration of land
rights is enUUed b EE land, rneaning that he is acquiring the land legally from
the authoritie that u?nsfer their lard rights, qnd fte truth of Ute offier
inbrmation oonbind in the ertificate. So that can be determind who the
rightful holder of rights to land aM he @n g€t legal ceftainty of ownersttip
ertjficaE of the land rights.

Based on tfre description above it can be seen that BE land regis0ation
purpose is to prov'rJe bgal certainty and legBl protectinn b holders of Certificate
of land rights lard rights is the prmf of the rigtrt whkh is a manifestation of the
land registntion procss that can prorride legal certainty and legal prdection br
the holder . A lard registration system in Irdonesia is adopting a positive
tendency negntive publicity . This qfstem essentially gives less legal oertainty
especially good legal protection b the holders of the ceftificates , as well as third
partie who obtain land rights . l€gal protection of the holders of Certificate of
ti6e for Sre hnd afur the oeiraUon of a period of fwe yeam are caneled ie m
protection of the bw because the legal effect of canellaUon of certificate after
five years is tlreir land rights be abolished and transferred to the StaE or to
sdtdr to anoffrer person who is entiUed b the land

Legnl protection of the holders of CertificaE of ttUe br the land afrer
the expiration of a perid of five years are caneld ie ro protectlrn of the law
becar.rse the legal eftct of canellation of ertificate after fwe years is their land
rights be abolished and transfierred to the State or b switch to another person

who is entided to the land after previously crtn prove otherwise to a judge !n the
trial of property dispues over land . Judges must prove , investignte and
elomine the origin certificates . Should be investigated that people who apply for
registration of land rights is entiUed b the laM , meaning that he is acquiring the
land legally from the authorities that transEr their land righE , and the tnrth of
the other infurmation contairred in the certificate . So that cart be determined
who the rightful holder of rights b land and he can get legal certainff of
ownership certificate of the lard rights.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 .latar Belakang Masalah

Tanah adalah suaU anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang

diciptakan unh.rk tempat bermukimnya mahluk hklup dalam mehngsungkan

kehidupannya. Tanah merupakan aspek pentirg dalam kehidupan. Pengertian ini

memberilon makna bahwa manusia sebagai mahluk hidup membutuhkan tanah

atau lahan, baik digunakan sebagna tempat untuk tinggal, ternpat untuk bercook

tanam, maupun tempat unfuk usaha lainnya, sementara persdiaan tanah yang

ada sangBt terbatas.

Tanah merupakan sumber kesejahteraan bagi manusia. Berdasarkan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indofiesia Tahun 1945

(selanjuhya disebut UUD 1945), rnenentukan *bumi dan air dan kekayaan alam

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-

besamya untuk kemakmuran rakyat". Penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD

1945 ini menjadi @sar bagi lahimya Undang-undang Nomor 5 Tdhun 1960

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok furaria (tN. 1960-104, TLN. 2043)

(selanjuhya disebut UUPA). UUPA merupakan peraturan dasar yang mengatur

penguasaan, pemilikan, peruntukan, penggunaan dan pengendalian

pemanfaatan tanah yang bertujuan terselenggaranya pengelolaan dan

pemanFaahn tanah untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Salah satu

ispef yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut adalah mengenai kepastian hak

atas tanah, yarg meniadi dasar utama dalam rangka kepastian hukum pemilikan

tanah. UUPA dibentuk hanya menruat soal-soal pokok dalam gris besamya saja

1
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dengan tujuan meletakkan dasardasar untuk penyusunan hukum agraria

nasional, meletakkan dasar{asar untuk kesah.ran dan kesederhanaan dalam

hukum pertahanan, pelaksanaannya lebih tanjut diafur datam berbagai Undang-

undang, perahrran-peraturan penrerintah da n perahrran pelaksana la in nya.

Negara memiliki hak mengtnsai atas bumi, air, ruang angkasa dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Menurut Soedargo Gautama

mengenai pengertian merguasai adalah "mengatur dan menyehrggrakan

peruntukkan, penggunaan, percediaan dan pemeliharaannya, menentukan dan

mengatur yarg dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa dan

perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa'.l Negara tidak

perlu bertindak sebagni pihak yang memiliki bnah, hanya terbatas sebagai pihak

yang rnerpuasai tanah, penguasaan inipun dibatasi, yakni dalam penggunaan

wev\renarg yang berasal dari hak nrenguasai.2

Guna mewujudkan kepastian hukum subyek hak atas bnah maka melalui

Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan'unhrk menjamin kepastian hukum,

oleh pemerintah diadakan pendaflaran Enah diseluruh wilayah Republik

Indonesia, menurut ketentuan fang diatur dergan peraturan pemerintah."

Selaniutrya dalam ayat (2) disebutkan pendaftaran tanah tersebut pada ayat (1)

meliputi : 'a. Pengukuran, perpetaan, dan pe+nbukuan tanah, b. Pendaftaran

hak-hak abs tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. Pernberian surat-surat

tanda bukti hak yang berlaku sebagpi alat pembuktian yang kuat".

Penyelenggarnn perdafuran Enah sebag6imana disebutkan di atas pada

rsoedargo Gautanra, L993, Tabinn UnAWLstfuU Hrok Agraria, Alumni, Bandung, hal'

2Muclrsan, 2C/([, Hukm fubnhan Di ltfutsia fulam Mksnan O@noni Mmh,
92

2
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awalnya diatur dalam Peraturan Pemerinbh Nomor 10 Tahun 1951 tenhng

Pendaftaran Tanah yarg kemudian sestrai dengan perkembangan yarg ada telah

disenrpumakan menjadi kr:ahrran Pmrerintah Nqnor 24 Tahun 1997 tentang

pendaftaran Tanah (tN. 1997-42 TtN. 3695) (selaniutrrrra dlsebut PP Nonpr 24

Tahun 199n.

Pendaftaran tanah merupakan s.!ftma penting unhrk meurujudkan

kepa$ian hukum mengenai hak atas tanah, yarE dalam maqyarakat modem

merupakan trlgas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentiruBn

rakyat, dalam rangka nrenrberikan jaminan kepastian hukum dibidaru

pertanahan. Sistem pendaftaran Enah di Indonesla, Y?n9 dikategprikan

menganut sistem @mpuEn keduanya, yaih.r $stem negauf yang bertendensi

po6ifif, sehingga Negara Udak meniamin mutlak kebenaran dab yang disaiikan

dalam sertipikat namun selama tidak ada orang lain yang mengajukan gugffin

ke pengadilan yang rneras.! lebih berhak, maka data dalam sertipikat adalah

tanda buKi hak Yang kuat.3

Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengandung makna bahwa

sertipikat merupakan alat pembuftian yang kuat dan selama tidak dapat

dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam

sertipikat harus diterima sebagai data yang benar,sedangkan ayat (2) lebih

menegaskan lagi iaminan kepastian dan perlindungBn hukum bagi pemegang

sertipikat tanah.
,,'

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang merqaskan,

bahwa dalam hal atas suahr bidang Enah sudah diterbitkan sertipikat secara sah

3M.Yamh Lubis dan frbdr,rl Ralrim lrrbb, Xn8, Huttwn Wfua lanafi, t'tanda Maju,

Bandrrg, hd.75
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abs nama onng atau badan hukum yang mernpercrleh bnah tersebut dengan

itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain )rarg Inercts l

mempunyai hak ahs hnah itu, tidak dapat lagi nenunhrt pelaksanaan hak

tersebut apabita dalam waKu 5 (lima) tahun seiak diterbitkan sertipiH, Udak

mengajukan keberatan secan terhrlis kepada psnegang seftipikat atau

mengpjukan gugatan ke Pengndilan mengenai penguasaan hnah, atau

penerbitan setipikat tersebuL Uraian Pasal 32 ayat (2) PP l.lonror 24 Tahun 1997

ini msnberikan penegasan, bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan alat

buKi yang muUak sehingga menimh.rlkan angEapan, bahwa kepemilikan hak

atas tanah brsebut tidak dapat drgBnggu gr.gnt lagi oleh pihak lain, atau dengan

kata lain kepemilikan hak atas tanah tersebut bebas dari gugatan. Hal ini

dikarenakan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997

diuraikan bahwa :

Pendafiaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA

tidak menggunakan sistem publikasi positif, rpng kebenalan data yang

disajikan dfamin oleh Negnra, melainkan filenggunakan sistem publikasi

negaUf. Di dalam sistem publikasi negafif Negara tidak menjamin

kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah

dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negBtif secara mumi.

Hal tersebut tampak dari pemyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c
UUP& bahwa surat tanda h.lkti hak fang diterbitkan berlaku sebagai alat
buffii png kmt dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran

berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuftian yang kuat. Selain itu

Oari tietentmn-ketentmn mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan dan penpjian data fisik dan data yuridis serta penerbitan

sertipikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh

murgkin memperoleh dan menyajikan data fang benar, karena

pendaflaran tanah adalah unhrk menjamin kepastian hukum. Sehubungnn

dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini.

Penjelasan lebih lanjut dari Pasal 32 ayat (2) PP Nonror 24 Tahun 1997

memiliki tuirnn rxenyempumakan UUPA agBr memberikan ke@ian hukum

kepada plrak farp dengan itikad baik menguasai setridang tanah dan didaftar
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sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengpn sertipikat sebagai tanda

buKinya, yang Inenurut Pasal 19 UUPA berlaku sebagai alat pembuKian yang

ktnt, dengan kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang

namanya tercanfum sebagni penregarg hak dalam buku tanah dan sertipikat

selalu merghadapi kemuqgkinan gugabn dari pihak lain yarg merasa

mempunyai hak atas tanah itu tersebut.

Terjadi konflik norma anhra ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19

UUPA dengan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengenai kepastian

hukum dari sertipikat hak atas tanah. Pasal 19 ayat (2) huruf c menyatakan

bahwa "pendaftaran tanah nreliputi pemberian Surat tanda bukti hak yang

berlaku sebagni alat pembtrKian yang kuat.'Sedangkan Pasal 32 ayat (2) PP

Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah

atas nama orarg ahu badan hukum yang memperoleh tanah tersebut
dengnn itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang

me6s;;t mempunyai hak atas tanah itu tjdak dapat lagi menunhrt
pelalsanaan hak tersebut apabita dalam waktu 5 (lima) tahun sejak

diterbitkannya sertipikat itu Udak mengajukan keberatan secara tertulis
kepada pemegBrE sertipikat dan Kepala lGntor Pertanahan yang

bersangkutan aQupun tidak merqnjukan gugatan ke Pengadilan mengenai
penguasaan tanah atau perrerbilan sertipikat tersebut.

Antara ketenttran Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menimbulkan konflik norma

mengenai sertipikat hak atas bnah sebagAi bnda buKi yang kuat dengan

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun

1997 karena dalam ketentuan PP ini tidak memurpkinkan bagi pihak hin yang

memsa memiliki hak atas tanah tersebut untuk merqajukan keberahn dalam

jangka waktu 5 (lima) bhun semenjak sertipikat hak atas tanah tersebut di

terbitkan. Konflik nolma ini tentunya berakibat juga pada kepa$ian hukum bagi
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pihak yarE naman)ra tercanhrm dalam sertipikat hak atas tanah

tersebut.Berdasarkan kontruksi pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA" nenyatakan

bahwa : 'Pernberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagi alat

penrbuKian yang kuat". Kata "ktafdalam pengertian pasal 19 ayat (2) huruf c

ini berarti bahwa sertipikat tanah yang diberikan ini adalah "tidak muthk"&n

membawa akibat hukum segala apa yang tercantr.rm di dalamnya dianggBp

benar, sepanjang Udak ada omng yang dapat membuktikan keadaan yang

menyatakan bahwa sertipilot itu tidak benar. Sehingga pemegang hak Yang

sebenamya akan selalu dapat menunhft kembali haknya yarp brdaftar abs

nama siapa. Sistem publikasi yang d'rgunakan dalam pasal 32 a)rat 2 PP Nonror

24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif bertendensi po6itlf. Hal ini

mengandung pengertian apa yang terkandung di dalam buku'tanah dan surat-

surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuKian yarg mudak

sehingga pihak ketigB yang beffrdak atas bukti-bulCi tersebut mendapat

perlindungpn yang kmt merqarah mudak setelah lima tahun sertipikat

diterbitkan meskipun setelah lima tahun sertipikat diterbitkan ada 'fihak yang

berkeberatan, namun peraturan ini menutup kesempahn untuk mengajukan

keberatan ke pengadilan sehingga tidak dapat dibuktikan.

Setehh menennati ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun

1997dengan menunjuk bahwa dokumen formal kepemilikan hak atas tanah

sesuai ketentuan hukum tersebut berupa sertipikat, maka dapat disimpulkan

Uun,rru sistem pendafuran tanah ini mererapkan sisfrenr publikasi negptif

berterden$ ponitif karena setelah lima tahun sejai< diterbiU<annya sertipilot tidak

dapat drgugat sehirqgB memiliki sifat mudak yaitu data fisik dan data yuridis
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yang tercanhrm dalam sertipikat tidak dapat digBnggu gugat. Tebpi, dalam

prakteknya sering terjadi permasalahan yarg timbul berka'tEn dengan dianutnya

si#m pendaftaran tanah di Indonesia merganut sistem publikasi negatf

bertendensi pcitif. l'lal ini dibuktikan dengan hrmprg tindihnya sertipikat hak

ahs sebidang tanah yang akhimya untuk memperoleh kepa*iannya harus

melalui jalur pengadilan.

Perdaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif Udak dapat

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang maksimal kepada

pemegarq halg karena Negara Udak meniamin kebenaran data yarE disajilon

terhadap pihak lain yarE dapat menrberikan bukti yang lebih ktnt Pemegnng

hak atas bnah yang memiliki alat bukti sertipikat tanah sewaktu-waKu dapat

kehilangan haknrc karena gugatan, akibatrrya sertipikat akan dibatalkan.

Berdasarkan latar belakarg yang telah dikemukakan diatas, maka menarik untuk

dibahas lebih lanjut dalam tesis ini dengan mengangkat judul :

PembatalanSertipikat Hak Milik Ahs Tanah Setelah Jangka Waktu 5 (lima)

Tahun. '

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum sertipikat hak milik ahs tanah

. setelah jangka waKu 5 (lima) tahun?

2. Bagaimanakah perliMungan hukum terhadap pemegang Sertipikat

hak milik ahs tanah setelah hwat }lrgka waktu 5 (lima) tahun yang

dibatalkan?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam peneliUan tesis ini terdiri dari htjuan

umum dan hrjuan khrcus yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tuiuan Umum

Mapun Tujuan umum yang hendak dicapai dari penelitian Esis ini yaiht

unhrk pengembangan ilmu hukum terkait pandigma kiene as a prw(ilmu

sebagai pus). Dergan paradigrna ini, ilmu hukum tidak akan mardek dalam

perggnlian atas kebenaran terutama dalam Hukum Pertanahan, khusrsnya

terkait dengan materi Penrbablan Sertipilot Hak Milik Atas Tanah Setelah Jargka

WaKu 5 (lima) Tahun.

b. Tujuan lCrusus

Adapun hrjun khusus yang hendak dicapai dari peneliUan tesis ini yaitu

sebagai berikut:

1. Untuk memahami lebih lanjut mengenai kepastian hukum sertipikat hak

milik atas hnah setelah jangka waktu 5 (lima) tahun. "

2. Untuk mendeskipsikan dan melakukan analisis secant mendalam mengenai

perlindungan hukum tefiadap pemegang Sertipikat hak atas bnah setelah

lewat jangka waKu lima tahun yang dibatalkan.

L.4 l,lanfaat Penelitian

. hnfaat perctitian )rarE hendak dicapai dari peneliUan tesis ini adalah

.sebagai berikut:

8
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Adapun yang menjadi manfaat teoritis dalam penelitian tesis ini yaitu,

menambah wawasan dan ilmu pengehhuan hukum. Khususnya pengaturan yang

terkait dengan Hukum Pertanahan.

b. Manfiaat PraKis

Manfaat praKis yang didapat dari penelitian tesis ini yaitu:

a) Bagi kalangan praKisi dibidang Hukum Pertanahan ahu pegawai

Badan Pertanahan Nasional, hasilini dapat dijadikan referensi atau

pengetahuan tambahan dalam hal lebih berhaU-hati dalam

membuat suatu sertipikat hnah agar dikemudian hari Udak terjadi

sengketa yang berkaitan dengan pensertipikatan tanah tersebut.

b) Bagi kalangnn masyarakat terutama mahasisra ilmu hukum, hasil

penelitian ini diharcpkan dapat menjadi referensi hmbahan untuk

melakukan penelitian selanjutnya di bidang hukum pertanahan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, sampai saat ini

ditemukan adanya I (delapan) penelitian yang berkaitan dengan pembatalan

sertipikat hakatas tanah yaitu :

(1) Tesis dari Anak Agung Istri Mahadewi, Program Pascasarjana, Universitas

Udayana, Denpasar, Tahun 2013 dengan judul tesis "Tanggung jawab

Kepala Kantor Wlayah Badan Pertanahan Nasional Terkait Kewenangan

", Menerbitkan Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah", yang

rnenjadi pokok permasalahan dalam penelitian teis tersebut yakni:

9
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1. Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

dalammenerbitkan Keputusan tentang Pembatalan sertipikat hak milik

atastanah

2. Tanggung jawab Kepala lGntor Wilaph Badan Perbnahan Nasional

terkait Kewenangannya menerbitkan Kepuhrsan tenbng Pembablan

seftipikat hak milik atas tanah

Kesimpulan dari tesis tersebut yaitu Kewenangan Kepala lGnbr

Wlayah Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Kepuhrsan

Pembatalan Hak Milik Atas Tanah adalah kewenangBn yang dipercleh sectftr

suMelegasi yang dapat dililut dari beberapa pertimbangan yaihr Kepala

Badan Pertanahan Nasionat nnemperoleh kewenangan delegasi dari prcsiden

(delegntaris) membentuk Peraturan Kepala Badan Perhnahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 sebagai peraturan dasar dalam

penerbibn Keputusan Pembatalan Seftipikat Hak Atas Tanah, dimana dalam

rumusan Pasal 58 ayat (2) yang menffipkan "dapat didelegesikan kepada

Deputi atau lGkanwit', mengandung makna Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik lrdonesia Nomor 3 Tahun 2011 sebagai

peraturan dasar untuk merrerbitkan Kepufusan Pembatalan Sertipikat Hak

Atas tanah termasuk juga Sertipikat Hak Milik Atas Tanah menentukan

bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan sebagai

delegataris dapat mendelegasikan lebih lanjut we$renangnya untuk

menerbitkan Keputusan Pembatalan Seftipikat Hak Milik Atas Tanah kepada

Kepala lGntor Wlayah Badan Pertanahan Nasional. Tanggungiawab Kepala

lGnbr Wlayah Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Keputusan

a
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Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah apabila dilihat dari

tanggungjawab jabahn, Kepala lGntor Wilayah badan Pertanahan Nasional

bertanggung[awab seera jabatan baik tanggung jawab perdata maupun

tanggung jawab adminlstrtaif. Hal ini disebabkan karena wewenang Kepala

Kantor Wlayah Badan Perbnahan Nasional dalammenerbitkan Kepuh-rsan

Pembatalan adalah weurenang yang diperoleh secara suMelegasi, sehingga

tanggung jawab dan tanggung gugat tehp berada pada penerima

subdebgasi yaitu Kepala lGntor Wilaph Badan Pertanahan Nasional.

Sedarglon taqggung jawab Pribadi merupakan tanggung jawab yang

berkabn dengpn mal administrasi yaitu perilaku menyimpang aparat

pemerintah terhadap Perahrran Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yaryl Baik, sehingga tanggung iay'rab dalam menerbitkan

Keputusan Pembablan Sertipikat Hak Milik Ahs Tanah berada pada pribadi

Kepala lGntor Wlayah Badan Pertanahan Nasional atau aparatur Badan

Pertanahan Nasional yang terbuKi melakukan ma!. adminlsffisi dalam

metakukan penanganan atas Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Mitik

Atas bnah.

(2) Tesis dari Serilela Masidah, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera

Utara, Medan, Tahun 2012 dengan judul tesis "Tinjauan Yuridis Penrbatalan

sertipilet Ganda : shrdi Kasus Puhrsan PTUN Nomor 53/G.TUN/2005/pruN-

MDN", yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis tersebut

" yakni:

1. Bagaimana fiaktor-faktor penyebab timbutnya sengkeb pembatalan

sertipikat ganda?

11
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z. Bagaimana kewenangan Peradilan Tata usaha Negara dalam

pem batalan sertiPikat ganda?

3. bagAirnana Pertimbarqan Hukum Hakim dalam pembatalan sertipikat

ganda?

Kesimpulan dari tesis tensebut yaitu Fakbr-faktor penyebab

terbiilrya sefipikat gnda oleh Kantor Perbnahan Kota Medan dalam

perkara No. 53/G.TUN/2005/PruN.MDN yaihr lorena adanya pemberian hak

baru oleh Kantor krtanahan Kota Medan dengAn mehlui penyelenggaraan

pendaftaran tanah secam sistematik yang dilaksanakan oleh Panifia

Ajudikasi, )rang dalam pelalsanaannya didapati adanya pelanggaran

terfradap hgasdan wewenang Panifia Ajtrdikasi, dalam proses penefiihn

Sertipikat Hak Milik No.1172. Sedangkan yang menjadi Kewenangan

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah

dapat dilihat dalam Pasal 48 ayat (1) UndargUndang Nomor 5 Tahun 1986

yaitu unfuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tab Usaha Negara

di Urqkat pertama, jika dalam putusan Tata Usaha Negara terdapat adanya

kepenfingan yang dirugikan dapat mengeiukan gugatan tertulis kepada

PengAdilan yarg berwenarg yarg berisi tunhrtan ag6r Keputusan Tata

t saha Negnra yang disengkebkan itu dinyahkan batal atau tidak sah

dengan atau tanpa disertai tunhrtan ganfi rugi atau rehabilitasi.

Pertimbangan Hukum Hakim berpendapat bahwa dalam penerbitan

Sertipikat Hak Milik Nornor 1172 Kelurahan l-letvetia Timur tertanggBl 19

Apdl 2000 oleh Badan Perbnahan Nasional Kota Medan telah mengandung

6:tcat hukum, dan mengakibatkan sertipikat Ersehrt dibatalkan, ini

t2
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disebabkan karena pihak Badan Pertanahan Nasional Udak benar-benar

nreneliti dan memperhaUkan dab fisik Inaupun data yuridis atas tanah yarg

alcadiHrbittan stiptlanya. Untuk irtu Sebaiknya ketentuan lanhga

Rchtsrrerwe*ing (penglepasan hak) yang da di Perah.rran Pemerintah

Nonpr 24Tahun L997.

(3) Tesis dari Sriyanti Achmad, Program Prcsarjana, Universitas Diponegero,

Semarang, Tahun 2(X)8 dengan jrdul Esis'Psnbatalan Dan Penefiitan

Sertipiht Hak Atas Tanah Fenggnnti (SErdi l€sus Pembahlan Sertipikat

Ptrtnsan llA l,lomor gSUKlo0Tl2Wq)', 1l3rg neniadi pokok permasalahan

dalam perreliUan tesis tersehrt yakni:

1. Bagpirnana kepastian hukum sertipikat hak atas tanah pengganti atas

pelaksanaan putrcan pengAdilan lang telah berkekuatan hukum tetag

yang kemudian di batalkan oleh puhrsan Pengadian TaE Usaha Negara?

2. Bag6imana perlindungnn yarg diberikan oleh hukum terhadap pihak

yarq tercatat dalarn sertipikat hak atas tanah pengganU temebut?

Kesimpulan dari tesis tensebut yaitu Penerbitan sertipikat hak milik

yang didasarkan ahs putusan pengadilan perdata yaqg telah berkekuatan

hukum tetap belum bisa memberikan kepastian hukum ke@a pernegrarE

hak. Karena dergan stelsel publikasi negafif ma$h terbuka adanla

kesempabn untuk nrengajukan gugAftn/sergketa tah usaha negara oleh

pihak lain. Perlindungan hukum terhadap pihak yang tercatat sebagai

" p"*"gang hak atas bnah dalam sertipikat tanah pengpBnti belum di dapat

sectra penuh. Hal ini di sebabl6n oleh adanya perbedaan penatsimn

!

13

a



putusan Mahkamah Agurg antara Hakim Pengadilan Tah Usaha Nqara dan

aparat Badan ferbnahan Nasional.

(4) Tesis dari Dewi Pumama Julianti, Sekohh Pascasarjana, Universitas

Sumatera [hra, Medan, Tahun 2009 dengBn judul tesis *Analisis Yuridis

Psnbatalan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Medar", )EB9

menjdi pold penrmlahan dalam perelitnn Esis tersehrt yakni :

1. BagBimanakah kornpetensi badan peradilan terhadap gugatan

pembatalan hak atas tanah?

2. Bagnimanakah peraturan-peraturan tenbrg pembatalan hak atas

tanah png berlaku saat ini?

3. BagBimanaloh implementasi peratrrran-perahtran tersebut dalam

pross pembatalan hak atas tanah di l(anbr Pertanahan Kota Medan?

Hasit psnbahasan dalam tesis tersebut dapat diketahui bahwa

kompetensi badan peradilan dahm pembatalan hak atas bnah temyata

berada pada 2 (dua) lingkup badan perdilan laitu Peradilan,Umum dan

Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan-peraturan tentang pembatalan hak

atas tanah yarg berlaku saat ini masih memiliki kelemahan, kelemahan ini

beryengaruh terhadap proses permohonan pembatalan hak atas tanah.

Implementasi perahrmn-peraturan tentang pembatahn hak atas tanah

dalam po6es permolunan penrbatalan hak atas tanah diajukan melalui

Kantor Perbnahan Kota Medan telah dilaksanakan relatif baik. Permasalahan

" permotxrnan penrbatalan hak atas tanah bukan berada pada tahap awal di

lGntor Pertanahan Kota Mdan akan tetapi pada tingkat pengambilan

kepuhran nrengabulkan atau menolak penrpfpnan hak abs tanah Ersebut
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oleh pejabat yang benrvenang baik Kepala lGnbr Wlaph Badan Pertanahan

Nasional Propinsiatau Kepala Badan Pertanahan Nasional.

(5) Tesis dari Nioo Novi tlaElia, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,

Sonarang, Tahun 2m7 dengan judul tesis'Penyeleaian Hukum Tefiadap

Penerb'ttan Sertipikat Hak Ahs Tanah Yang Cacad Hukum Mministratif Di

Kanbr Ferhnahan Kota Semarargo, )rang rnenjadi pokok permasalahan

dalam penelitian tesis Ersebut yakni :

1. Bagaimanakah penyeleaian hukum atas penerb{tan Sertipikat Hak

Atas Tanah yang cacad hukum administratif di lGntor Peftanahan Kota

Semanng?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi penegang Sertipikat Hak

Atas Tanah 1ftmg mengalamicacad hukum administratiP

Hasil penrbahasan dalam tesis tersebut dapat dikebhui bahwa

penyelesaian hukum terhdap penerbiban sertipikat hak atas tanah yang

cacad hukum administratif di Kantor Pertanahan KoE Semarang adalah

pembatalan hak atas tanah. Pembatalan hak atas tanah ter$but dapat

dilakukan dengan cara : adanya permohonan, tanpa ada permohonan abu

atas inisiatif dari pejabat yang berwenarg, melaksanakan putusan

pengadilan yang berkektntan hukum tetap. Perlindungan hukum bagi

pemegang sertipikat yang dinyatakan cacad hukum adminisfiatif adalah

Udak mendapat pedlndungan hukum karena sertipikatnya dibahtkan. Upafa

' hukum dari pemegarg sertipikat yang dinyatakan cacad hukum administratif

(sert pikatrrya yaryl dibatalkan) adalah mengajukan permohonan hak ahs
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bnah negata )41rg se6ra nyata dikuasai ssuai peratgran perundang-

undangan yang hrlaku.

(6) Tesis dari Francisca Ani Rostina Hutasoit, Fakulbs Hukum, Program Shdi

Mruister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Tahun 2012 dengn

jrdul tesis 'Kepa*ian Hukum Dari Sertipilot Yang DiErbitkan Akibat

Kelalaian Di Dalam Proses Pendaftaran Tanah SehingpB i4engnkibatkan

Sertipilot Yarg Tidak Se$ai DengOn Perattrran PerundarE-UrdarqAn", yang

meniadi pokok pennasalahan dalam perelitian Esis tercebut yakni :

1. Bagaimanakah kekuatan hukum terffiapa jual beli bnah yarg belum

bersertipikat dan masalah-masalah yang Umbul apabila pemegang hak

atas tanah hrsebut meninggal dunia berftaitan dergan sistem

pendaftaran tanah yang dianut oleh urdang-undang Pokok Agararia?

2. BagAimanakah mergurangi atau menegah terjadinya sengketa tanah

yang sering terjadi berkaitan dengan sistern perdaftaran tanah yang

dianut obh Urdang-undang hkok Agraria?

Berdasarkan hasil peneliUan tersebut dapat diketahui bahhld pertama,

sengkeh tanah yarg banyak Eriadi akibat perolehan hak sebelum

berlakunya UUPA, artinya yang berasal dari jual beli tanah pada masa

penjajahan Belanda atau sebelum UUPA diurdangkan. Kepemilikan tanah

yang wahupun telah menriliki Sertipikat tetapi karena perolehannya tidak

sesuai dengan perctulan yaitu Perafumn Pemerintah tentang pendaftaran

,'
bnah sering digugat pemilik )r3rg 53h. Hal ini seringkali terjdi akibat

- adanya kealpaan atau kesengaiaan dari pihak peiabat yang berkaitan

dengBn proses penerbitan Sertipikat sehinggn mengakibatkan sengkefia yang
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a



berlarut{arut seperti kasus yarg diangkat di Lampung yang mana ahli waris

yang telah Inernenangkan perkara berdasarkan pgtusan Mahkamah Agung

dalam Peninlrun Kembali sampai saat ini tidak / belum dapat menikmati

hak atas tanahnya lerena ptrtusan pengradihn unt'rk membatalkan Sertipilot

yang telah diMitkan dahulu belum dilaksanakan oleh Badan Perbnahan

Nasional. l(edua, Perlu konritrnen (ari pepbat prg terloit dengan prrcs

pendaftaran tanah dan penertlitan Sertipikat hak atas tanah untuk

nrdaksanakan tugas sesuai dergnn penttrran perundangan yang berlaku

yaitu dengnn menjalankan prosedur se6;tftl benar dan bertanggung jawab

tanpa mementirgkan/ nrengutamakan kepentirpnn pribadi atau kelornpok

sehirqgB diharapkan dapat menegnh timbulrrya sergketa tanah yang

berkepanjangan sehingga dapat dipercleh kepastian hukum.

(7) Tesis dari Fikri Said, Fakultas Hukum, Program Pasacasarjana, Universitas

Diponegroro, Semarang, Tahun 2ffi3 dengan judul teis 'Perlindungan

Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah (SUdi Tentaqg Kekuatan

Hukum Sertipikat Flak Atas Tanah Di Pengndilan Negeri Pekaloilgn", Ydfi9

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian Esis tersebut )rakni :

1. Bagaimanakah penentun alat bulCi pemilikan hak atas tanah?

2. Bagaimanakah kekuabn hukum Sertjpikat hak atas tanah dalam suatu

sengketa?

Berdasarkan hasil penelitian tersebutdapat diketahui bahwa perhma, untuk

menjamin kepastian hukum dari hak atas bnah diadakan pendaftaran hak

atas hnah yang diselenggarakan oteh lGntor Pertanahan setempat, yang -

kemudian menghasilkan Sertipikal Pendaftaran hak atas tanah mempunyai
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fungsi bagi Badan Pertanahan Nasional adalah : untuk memberi kepastian

hukum hak atas tanah, untuk sumber dab bagi keperluan paiak, untuk

perenenaan pemerinbh dalam pembangunan dan untuk mernudahkan

pengawasan dalam lalu lintas penrindahan halq sedangkan bagi pendaftar

berfungsi untuk mempercleh jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Sertipikat hak atas tanah ini berfurgsi sebagi bukti tertulis. Dalam hal bukti

terhrlis tersebut tidak lengkap atau Udak ada lagi pembuKian kepemilikan itu

dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pemyaEan yarq

bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia

Ajudkasi dalam pendafuran tanah seclra sporadik. Kedua, Seftipikat

merupakan tanda bukti hak yang kmt dalam arti bahwa selanu tidak dapat

dibuKikan sebatiknya data fisik dan data yuridis yang tercantum dklalamnya

harus diterima sebagai yang benar. Pendaftaran tanah yang

penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA Udak menggunakan sistem

publikasi positif yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara,

metainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di datam sistem publikasi

negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi

walaupun demikian Udaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem

publikasi negatif secata mumi. Hal tersebut tampak dari pemyataan

dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda buKi hak yang

diterbitkan berlaku sebagai alat buKi yang kuat dan dalam Psal 23, 32 dan

38 UUPA bahwa perdaftaran ber@Bi peristiwa hukum merupakan alat

penrbultian yang kuat. Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa

pihak yang nam.lnya Ercantum sebagi perqpng hak dalam buku tanah
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dan Sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugabn dari pihak lain yang

me66a mempunyai tanah ihr. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengnn

nrerggunakan lembagB quisitieve verian:ng afr1u dters pwion

Hukum tanah kita rerg mermkaidasar hukum adattidak dapat meggunakan

lembaga erseb{rt karcna hukum adat tidak mengenalnya. Tetapl dalam

hukum adat Mapat lembaga )'ang dapat d(lunakan unh.rk mengata'si

kelenrahan siffin publikasi negatif dalam pendaftaran tanah yaiu lembaga

rd6uetwed<irg.

(8) Tesis dari Ade Resqfia Helda, Program Pasacasarjana, Program Studi

Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2008

dengan jr.dul Bis'Peran dan TangEung Jawab Pejabat Pembuat Akta

Tanah Dalam Rarglo Kqiatan Perdaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Studi Pada \Mlayah Kerja Kota Jambi)",

yang menjadi pokok permasalahan dalam peneliUan tesis tersebut yakni :

1. Bagaimanakah peran dan tanggung iawab Pejabat Pembuat Akta

Tanah dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah? '

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah di wilayah kerja kota .lambi dalam pelaksanaan kegiatan

pendaftaran hnah?

Berdasarkan hasil penelitian tersebutdapat dikebhui bahwa peftama,

Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai peran yang sangnt penUng dalam

"' membanfu Kepala Kanbr Pertanahan melakukan pendaftaran Enah. Dan

oleh sebab ihr, sargat diharapkan seorang Peiabat Pembuat Akta Tanah

filempunfai semangat dan mental tang baik serta profesionalisrne dalam
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menjalankan jabatannya melayani masyarakat dalam pembuabn akta tanah,

agar terciph tttsa aman dan nyaman dari masyarakat serta tujuan

pendaftaran tanah itu sendiri bisa terwujud. Bahwa dalam menjalankan

tr.xgasnya, Pejabat Pembut Akta Tanah menghadapi berbagai kerdala atau

permasalahan seperti pertama, buku hnah yang sering tidak diketahui

dimana keberadaannya sehingga untuk melakukan pengeekan sertipikat

dan pendaftaran balik nama nrenrbutuhkan waktu yang larna, kedm,

terbatasnya jumtah dan kemampuan juru ukur pada kantor pertanahan tidak

sebanding dengan semakin besamya kebutuhan maqyarakat yang cenderung

meningkat sehingg juga diperlukan wakh.t y,ang lama untuk melakukan

pengukuran (swvey dastraD, ketiga, perq6ratan yang mengharuskan

untuk melegalisir formulir pembayaran PBHTB maupun kewajiban membayar

PBB tahun berjalan merupakan kendala tersendiri bagi Pejabat Pembuat Akta

Tanah, karena seringkali SPPT-PBB tahun berialan belum dikeluarkan oleh

kantor PBB, ataupun prwedur yang berbelit-belit dalam pembayaran BPHTB,

keempa! dalam hal kerja camat selaku Pejabat Pembtnt Akta Tanah

Sementara yang juga selaku kepala wilayah yang banyak melakukan

pelanggaran dan tidak rnengefti hakekat tugas dan tanggung jawab

jabatannya selaku Pejabat Pembuat AKa Tanah Semenbra, hal ini

dikarenakan pada8rya beban kerja sebagai kepala wilayah pemerintahan

juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai teknik pembtntan

aKa karena banyak camat yang berasal dari latar belakang pendidikan yang

beragam.
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Bedasarkan penelusuran dari tesis dengan judul dan pokok permasalahan

sepefti yang d'tjelaskan di atas, nrenunjukkan bahwa penelitian dengan judul

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

Setelah Jangka Waktu 5 (Urna) Tahun belum ada yarg membahasnya, sehingga

tesis ini dapat dipertanggung jawabkan seclra ilmiah orisinalitas atau

keasliannya.
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BAB II

KA'IAN PUSTAKA

2.L landasan Konseptual

2.1.1 Pendaftaran Tanah

Pengertian tanah secaftt yuridis telah diberikan batasan dalam Pasal 4

ayat (1) UUP& yarg Inenyatakan bahwa :

Atas dasar hak menguasai dari negarc sebagimana dimaksud dalam
pasal 2 ditenh.rkan adanya mactm-mtrcam hak atas permukaan bumi,
yarg disebut tanah, )ang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
oratng-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan ofttng-orang
lain serb badan-bdan hukum.

Jadi tanah dalam pergerti,an Wridis adalah permuloan bumi, sedangkan hak

abs tanah menurut Boedi Harsono adalah hak abs sebagian tertentu permuloan

bumi, yang berbata+ berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.a Tanah

dipunyai dan dikuasai bertujuan untuk digunakan, maka untuk memenuhi segala

keperluan penggunaan tidak hanya terbatas pada permukaan bumi. Pengertian

Ruang diperluas, meliputi sebagian ruang udara diatasnya dan sebagian tubuh

bumi dibawahnya. Penggunaan sebagian tubuh bumi misalnya dalam

membargun rumah memerlukan pondasi bangunan, atau bangunan rumah

dibuat bertingkat merupakan penggunaan sebagian ruang udara.

Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan penyelenggtsman pendaftamn

tanah yang dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian

hak. Tugas untuk melakukan perdaftar:an tanah di seluruh Indorresia dibebankan

kepada Pemerintah yang oleh Pasal 19 ayat (1) UUPA diGntukan bertujuan

aEoedi tlarsono, L999, llups lgnrb lrfurufu : *hril Hnffitb, Unhngur*ng
poiel lgraia Id tut Mksrwnya, DilmbaWr, Jakafta, (sdanjuhrc disefut Boe<li Harsom I)
hal. 18
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah.

3. Peraturan Menteri Nqara Agraria/Kepala Badan Peftanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 Tentarg Pehksanaan Penturan pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

4. Surat Haran Kepala BPN{ffi-ls(X) Tanggnl 3l luliTahurr 2fr)3.

2.1.2 Sertipibt Hak Abs Tanah

Defini$ formal sertipikat dapat dilihat dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA yaitu

"pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda buKi hak yang berlaku

sebagai alat pembuKian yang kuat.fienurut ketentuan yang tercanfum dalam

Pasat 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa : "jert'pikat

dalah surat tanda buKi hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas

satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan

dalam buku tanah yang bersangkutan.' Berdasarkan uraian pasal diatas maka

dapat diketahui bahwa sertipikat merupakan surat tanda buKi hak yarq kuat

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya,sepanjang data

fisik dan dab yuridis tersebut sesmi dergan data yang ada dalam zurat ukur dan

buku tanah yang bersangkuEan. Sertipikat sebagi tanda bukti hak yang kuat

mengandung arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan

data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang

benar, sebagaimana jtqga dapat dibuKikan dari data yang tercantum dalam buku

tanah dan surat ukumya.
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Sertipikat tanah adalah salinan dari buku tanah dan salinan dari surat

ukur yang keduanya kemudian d'rjilid menjadi satu serta diberi sampul yang

benhrknp ditehpkan oleh Menteri. Sertjpikat hnah itu berlaku sebagi alat

pernbuktian png ktnt atas pemegpng hak sebidang tanah. Kuat mergandung

arti, bahwa sertipikat tanah itu tidaklah merupakan alat bukti yang mudak satu-

satunya, jadi sefipikat tanah menurut sistem perdaftaran tanah yang dianut

UUPA ma$h bisa digugurkan/dibatalkan sepanjang dapat membuKikan di muka

pengmiilan bahwa sertipikat tanah yang dipersengketakan itu adalah tidak

benar.6

Furgsi sertipikat tanah secara umum adalah merupakan alat pembuktian

yar,g kuat untuk menyatakan, bahwa si pemegang hak atau oring )rang namanya

tercantum dalam sertipikat tanah adalah olang yang berhak atas tanah yang

bersargkutan.T Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UtrPA

jo Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun l%)7, crrqt diketahui bahwa sertipikat

hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuKian yarq kuaL Sertipikat

merupalon stntu tanda bukti hak yarg berlaku sebagai tanda bukti yang kuat

mengenai dab ftsik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada

dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.s Pasal 32 PP Nomor 24

Tahun 1997 menyabkan :

(1) Sertipikat merupakan surat tanda buKi hak yang berlaku sebagai alat
pembuKian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang
termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan daE yuridis tersebut
seuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak
yang hrsngkutan.

Eacfthr Effendie, 1993, frtdafuan Tanah di Infune* bn Maturat-Wtran
frlalrsmnla, Alumni, Bandrrg, h,25

Ttlennan llennrt, 20C9, Can ltftmpffit futitibt Tarch, l'4rrju Mundr, Bandung, h. 31
EAndhn Sutedi, 2012, fuilikd llak AB Tatnh,$na Grafika, Jakarta, (sdanjutrya

disehrtArdriitn 9rHiI) h. 57
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(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secar;r
sah atas nama omrg atau badan hukum yarE mernperohh tanah
tersebut dengan itilod baik dan seara nyata menguasainya, maka pihak
lain yarq memsa mempunyai hak atas tanah itu uoar oapat tagi
menuntut pelaksanaan hak Ersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun
sejak dtErbitkannya sertipikat itu Elah tidak mengajukan keberatan
se(urEr Ertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kanbr
Pertanahan yang bersang-kutan ataupun tidak mengpjukan gugatan ke
Pergadilan mergenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat
Ersebut.

Ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun lggl ini memberikan

perlindungan hukum bagi seseorarg yang tercantum namanya dalam sertipikat

tidak dapat digugat oleh pihak lain yang mengaku juga memiliki hak atas tanah

tersebut sefielah bwat waktu 5 (lima) tahun dan statusnya sebagai pemilik hak

atas tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itil@d baik

dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak yang bersangkutan.e

Sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan lGbupaten/Kota, sedangkan

pejabat yang menandatanga n i serti pikat adalah :

a. Dalam pendaftaran tanah secan sistematis, sertipikat ditandatangani

oleh Ketua Paniua Ajudika$ atas nama Kepala lGntor pertanahan

Kabupaten/Kota.

b. Dalam pendaftaran tanah sectlra spordik yang bersifiat individual

(perseorangan), sertipikat ditandatangnni oleh Kepala lGntor

Pertanahan Kabupaten/Kob.

c. Dalam pendaflaran tanah sec:rnr sporadik yang bersifrt massal,

sertipikat ditardatangani oteh Kepala seksa pengukuran dan

eIM,h. Ly
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Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan

lGbupaten/Kota.10

Maksud diterbitkannya sertipikat dahm pendaftaran tanah untuk peftama kali

adahh 4Fr psnegarg hak dengBn mudah dapat membuktikan bahwa dirinya

sebagai pemegarg haknya. Sertipikat diterbid<an untuk kepentingan pemegang

hak yang bersangkutan sesuai dergan dab fisik dan dah yuridis yang telah

didafur dalam buku tanah.

Sertipikat l-lak atas tanah sebagni ha$l akhir proses pendaftaran tanah

berisi data fisik (keterangan tentang leta( batas, luas bidang bnah,serta bagian

bangunan atau bargunan yang ada diahsnya bila dianggpp perlu dan data

yuridis (keerangnn tentang status hak atas tanah yang dkJaftar, pemegang hak

atas tanah dan hak-hak pihak lain,serta beban-beban yang ada di ahsnya).

Dengan memiliki sertipikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak

atas tanahnya, subyek hak dan oyek haknya rnenjadi nyata. Bagi pemegang hak

abs tanah, memiliki seftipikat mempunyai nilai lebih, sebab dibandingkan

dengon alat buKi lain, sertipikat merupakan tanda buKi hak yang kuat, artinya

harus diarqgap benar sampai dibuKikan sebaliknya di pengadilan dergan alat

bukti yang lain.u

2.1.3 Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah

Pembatahn hak atas tanah tercanhrm dalam ketentuan Pasal 1 angka 14

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9

Tahun 1999 tentarg Tab Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah

ro&dy Hartanto, J., 2012, Mlandib Hukm lwl kli Tandt Hum turcttipikat,
laksbang Medhtarna, YoqFkafta, h. 21

lrMaia S.W Surnardixro, Zfit, Kdififun turbndran Artun Rqului 6n Ln*ndrfu[
Kornpas, Jakarta, h. 182
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Negara dan Hak Pengelolaan (selanjuUrya disebut PMWKepala BPN Nomor 9

tahun 1999) yaqg menyatakan bahwa : 'Pembatalan keptrh'rsan merpenai

pemberian sua6l hak atas tanah karena keputusan tersebut mengnndung cacat

hukum dalam penefiitannya atau melaksanakan puhlsan pengadilan yang tdah

berkekuatan hukum Etap.' Berdasarkan kehntuan Pasal 104 ayat (1)

PMNF/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, )rang menjdi oryek perniratalan hak

atas tanah meliPuti :

1. Surat kepuUsan pemberian hak atas tanah

2. Sertipikat hak atas tanah

3. surat kepuhrsan pemberian hak atas dnah dalam rangka perEnturan

perguasaan tanah.

Surat Kepuh.rsan pembatalan hak atas tanah menurut pasal 104 ayat (2)

pMNA/Kepala BPN Nomor gTahun 1999, diterbitran apabila terdapat :

l. Adanya cacat hukum adminisfiatif dalam penerbitan kepufusan

pemberian hak dan/atau sertipikat hak atas tanahnya'

Z. Melaksanalon puhrsan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap-

Menurut ketentuan Pasal LO7 PMNA/KABPN Nomor 9 Tahun 1999

menenhrkan, 6363t hukum administratif karena adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya kealahan Prosedur;

b. Ksalahan dalam penerapan uruCang-undang

c. Kesalahan subyek hak;

" d. Kesalahan ob,yek hak;

e. Kesalahan ienis hak;

f. Kesalahan perhiturqan luas;
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g. Terdapat tumpar€ tindih hak ahs tanah;

h. Data yuridis atau dah fisiknya tidak benar, atau

i. Karena kesalahan lainnya }aang bersifat hukum administratif.

Pembatalan hak atas tanah yang disebablcn karern adanya cacat hukum

dilakukan sefiehh nelalui bhap pembuktian yang diajukan ohh para pihak di

persidangan mengenai hakatas hnah tersebut.

Pembuktian mergenaisertipikat hak atas tanah yaqg meng@ndung ecat

hukum/cacat adminis0asi, harus dilakukan melalui prooes beracara di Pengadilan

Negeri. Proses psnbuKian ini pa& dasamya dimulai dari adanya gugabn dari

fihak penggugBt yang nerasa tehh dirqgilori haknya oleh pihak brgugat,

sampai pada aktrir prqses beracara yaihr petaksanaan puhrsan atau eksekusi.

DengAn adanya ponbuKian tersebut nanfinya akan nampalq'apabila teriadi

cacat hukum dalam sertipikat hak atas tanah tersebut maka suatu sertipikat hak

atas tanah dapat dilakukan pembatalan.

Syarat batal atau dibahlkannya suatu hak, pada hakekahya dapat

dikelompokkan (klasifikaikan) menjadi3 (tiga) laitu :

a. Syarat yuridis

Manya alasan hukum yang cukup, yarg mengharuskan hak yang

bersangkutan babl atau dibatalkan. Syarat yuridis berupa data yang

membuktikan tidak adanya hubungan hukum yang sah antara subyek

dengan tanah tersebut atau ada pihak lain yang lebih befiak atau

' "' terdapat pihak lain yang sama-sama mempunyai hak (hak bersarna).
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b. Syarat teknis

ltlerupakan qrcrat yarE rnenunjuld<an bahwa obyek hak }rang ditunjuk

jelas, spesifik dan unik Jelas menunjukkan letak dan batas-batasnya,

spesifik rnenunjuldcan sahr-sahrnya hubungan dengnn pernegang hak

dan unik menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut adalah satu-

satunya di dunia. Apabila salah satu saja dari ketigp hal Ersebut tidak

terpenuhi, rnaka sudah Erdapat alasan pembatalan haknya.

c. Syarat adminisffiif

Malah bukti surat yang dapat dUadikan dokumen dari syarat yuridis

maupun teknis Ersebut, pitu sunt-surat yang membuktikan bahwa hak

atas bnah yang dimaksud dalam sumt tersebut. Dalam hal permohonan

pembatalan perlu juga diserhi dengan buKi-bUkti pendukung

administratif frang lain, yaitu berkaitan dengan pemohon pembatalan.

Tata cara panbatalan hak atas bnah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a. Secara langsung

Yaitu pembatalan hak )rarq dilakukan oleh Kepala lGntor Pbrtanahan

tanpa menun(Xlu keputtsan Pejabat Tata Usaha Negara terlebih dahulu.

Hal ini dilakukan apabila hak atas tanah yang bersangkutan batal demi

hukum. Dasar pembatalannya disebabkan subyek hak sudah tidak

menrenuhi syarat hgi seba$i pemegang hak serta kanena tanahnya

musnah. Dengan demikian apabila terdapat kondi$ sebagaimana disebut

" diatas maka dapat largsung dilakukan pembabhn hak.
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b. Secara tidak langsung

Pembatalan hak ini baru dapat dilakukan se&lah adanya putusan dari

Peiabat Tata Usaha ,Negara sesuai dengan korenangan yang

menrbatalkan hak dirnalar.d. l'lal ini dilakukan apabila tedapat cacat

yuridis maupun hasil penelilian )rarE seksama.l2

2.2 landasan Teori

Teori berasat dari kata ttwria dalam bahasa tatin yang berarti

perenungan, dan l<a6 ffierb itu sendiri berasal dari kata tha yarg dalam

bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.t3Unh.rk menrperjelas dalam

rremberikan suahr gambaran. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep,

deftnisi dan proposisi untuk merrer:angkan stntu ftnomena sosial secaftt

sistematis dengan cztrct merumuskan hubungan antar konsep.l4 Fungsi teori

menurut pendapat Brian H. Bx menyatakan bahwa : 'Lryal W would b
more ctarly (and nnrc fupty) urfur*d ff iB isr;ues and the writings of its

tfr@ri# werc aryftxrM thought a focus on qt*tions ntler tlnn answersils

Pengertian fungsi teori di atas diterjemahkan secattt bebas yakni teori hukum

akan dapat lebih mudah dinengerti atau (lebih mudah didalami) apabila

permasahhannya dan penulisan dari teori-teorinya dilakukan perdekatan melalui

sebuah fokus pertanyaan daripada jawaban.

uf,gus W'{ayanb., 2@4, nnsbh bn gtgk& lbk AB TaMh, Prtsrrt Pendklikan dan
Latihil BPtl, J&rta, h. 61

l5oetardyo Wpnyreoebroto, 2001, Hukum hndilnn Mffi bn Dirwnka t+labhnta,
Ekn dan Hurna, Jakarta, hal 184

raBr.rtpn Asfrd?, 1996,t'1ffi futdi{nn Hukon$ffi Gpta, lakarta, hal. 19
EBrian H. Elix. 2009, Jur@rufune: Thqy afl Cdrb(, Thornson ReuErs, Englard, hal.

3.
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Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau

petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan geiala yarE diamati, dan

dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis rnrmatif, maka kerangka

teori dlar:ahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya penelitian ini berusaha

untuk menrahami akibat hukum apabila ada pihak yarlg menggugat suaht

sertipilot yang telah berusia lebih dari 5 (lima) tahun.

Teori merupakan suatu pr66 yang menghasilkan keseluruhan

pemyataan yang memiliki l<eterl<aitan dengan stntu objek. Ahli teori yaitu Jan

G$ssels dan Mark van Hoccke berpendapat bahwa:

Teori adalah segBla yang menclkup perrryataan-pemyataan, pandarqan
pandangan dan pengertian pengertian yang msniliki keterkaitan secara

logikal dengan stnht bidarg kenyataan yang kemudian dirumuskan
seemikian rupa sehingga menjadi srnfu hal)lang mungkin untuk digunakan
dalam menjabarkan hipoEsis hipotesis sebuah sistem pemyataan
pemyataan (klaim-klaim), pandangnn pandangan dan pengertian
pengertian yang saling berkaitan Secara logil<a berkenaan dengan suatu
bidang kenyataan, yang dapat diuji.r6

Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan unhtk diiadikan panduan

dalam melakukan analisis, dengan memeberikan penilaian (preskipsD terhadap

temuan fakb atau peristiwa hukum yang ada sesuai dengan teori atau tidak.

Merqenai teori-Eori dan asas hukum yarq digunakan untuk menganalisa

permasalahan yang dibahas dalam penelitian iniadalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negnftt hukum yang

merqutarnakan lardasan pemturan perurdarq-undangan, kepatuhan dan

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Asas Kepastian

llSalim HS..2009, Membngan Tsi hlam llmu Hukum, RaFwali Pers, Jakarta, hal.

9
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Hukum atau disebut juga dengan asas FA sun xtyan& merupakan asas yang

berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Suatu regara hukum yang

merniliki kedudukan tertir€gi dalam pelaksanaan pffierinbhan dalam hukum.

Menurut Gustav Radbn^Kfi, hukum memlliki tujtnn yang berorientasi pada 3 hal

yaitu:

t. Kepastian Hukum

2. Kedilan

3. Daya Guna atau KemanfratanrT

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama

adanya ahrran )rang bersifat umum membuat indMdu mengehhui perbutan apa

yarg bohh atau tidak boleh dilakukan, dan kedm berupa keamanan hukum bagi

irxiMdu dari kesewenangan pernerintah karcna dengan adanya aturan hukum

yarg bersifat umum itu irdivirtu dapat mengetahui apa saja yang boleh

dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap irdMdu. Kepastian hukum

bukan hanya berupa pasal-pasal dalam urdang-undang melainkan jqga adanya

konsistensi dalam puhrsan hakim antara puhlsan hakim yang satu dengan

putusan hakim lainnya unhrk kasus yang serupa )€ng telah di Bttuskan.ls

Sudikno Mertoknsumo mengungkapkan bahwa'tujuan dari hukum adalah

unhrk merrci@kan kepastian hukum demi kerertiban mas/aralcat.ae Kepastian

hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah :

Jaminan bahwa hukum akan dijalankan, bahwa yarg berhak nrenurut
hukum dapat memperoleh haknya, bahwa putusan dapat dilaksanakan.i Kepastianhukummenrpakanperlirdurgan yustisiabelterhadaptindakan

,O. l,l@hanrirJojo, 2011, ful-gal m* frffiat Hukum, Grifa Media, Salatba, hal. 33.t+ ' tvlafunrd Mararki, 2CfJ8., furyanbr llmu Hukm, Kencana Prenada lt/kdh Grup,
lalarta, hal. 158

rlsudilno Merblcrsmo, ?f.IO, h&b Tanbng frrnnuan Hukun, Gtra Mitya Bakti,
Bandung, h. 1-2

a
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sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseomng akan memperoleh
sesuatu yarg diharapkan dalam keadaan tertenhr.a

Teori kepastian hukum yang akan dipergunakan sebagai salah satu pisau

analisis bagi permasalahan pertama dan kedua adalah teori kepastian hukum

menurut Sudikno Mertokusumo. Permasalahan pertama dalam kaitannya dengnn

penyelesaian pembablan sertipikat hak atas tanah setelah jangka waktu 5 (lima)

tahun. Sedargkan dalam permasalahan kedua, teori kepastian hukum ini terkait

dengan kepastian kedudukan pernegang sertipikat apabila setelah 5 (lima) tahun

ada pihak lain yarp mengEugat mengenai kepemilikan atas objek dalam

seftipikat tanah tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Awd mula dari murrcr.rlnya bri perlindungan hukum ini bersumber dari

teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato,

Aristoteles (murid Plabo), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum

alam menyebutlon bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat

universal dan abdi, sefta antara hukum dan moraltidak boleh dipisahi<an. Para

penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan

aturan secrft! intemal dan ekstemal dari kehidupan manusia lnang diwujtdkan

melalui hukum dan rnoral.

Fungsi hukum adalah unfuk nengatur huburqan antara rregara atau

pemerintah dengnn warganya, dan hubungan antara sesama warya masyarakat

t6rsebut, agar kehidupan dalam masTarakat berjalan dengan tertib dan lancar.

Hal ini mergakibatkan bahwa tr.rgas hukum unh.rk mencapai kepastian hukum-

a

NIW,h.28

34



(demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum

mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku

umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masTaralot, maka

kaidah dimaksud harus ditegBkkan serta dilaksanakan dengan tegas.2r

Teori perlirdurgan hukum dalam penelitian ini tenhrnya didasari oleh

teori perlirdungpn hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, dimana

perlindurgan hukum yarg dilakukan dalam wujd perlindungn hukum preventif,

artinya ketenttnn hukum dapat dihadirlon sebagai upaya pencegahan atas

tindakan pelanggaran hukum. Upaya penegahan ini diimplementasikan dengan

membenhrk aturan-aturan hukum yang bersifat normatif.z Ada dua mactm

bentuk perlindurgan hukum, yaitu perliMungEn hukum yarg bersifat preventif

dan represif.Prevengf artinya pedindungan yang diberikan sebelum terjadinya

sengketa, sedangkan sebaliknya perlindurgan hukum yang represif bertujuan

untuk menyelesaikan sengketa yang munol apabila terjadi suatu pelanggaran

terhadap norrna-norma hu kum dalam perafu ran perundang-undangan.

Teori perlindungan hukum dalam penelitian ini dipergunakan sebagai

pisau analisis untuk membahas permasalalran kedua. Dalam penerbitan suatu

sertipika! tenhrnya diharapkan agar sertipikat tersebut memiliki kekuatan hukum

yang tetap, sehingga tidak ada pihak-pihak yarg bisa menggt€at keabsahan dari

sertipikat tersebut setelah lebih dari 5 (lirna) tahun. Kekuatan hukum dalam

suatu sertiprkat juga berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pihak yang

naman)ra tercantum dalam sertipikat hak atas tanah tersebut.

2lSoeri:no Soe*anb, 7999, furegBbn Hukm,Bnwi@, Bandurg, hal. 15'
,rn dilgtrs Riswandi, ZUS, l# nufwn ttunet futkittg, Persada, JogFkarta, hal.200
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3. Teori Keadilan

Teori keadilan diksnukakan oleh lohn Rawls. Carl loadim Friedrich

dalam bukunya Filsafat Hukum PerspeKif Historis mengutip teori keadilan John

Rawls yang didalamnfa mernuat Entang oigirnl ontr-act dan original pition

adalah dasar baru yang mengajak omrg-orang unhrk melihat prinsip keadilan

sebagai hrjuan (objek) bukan sekedar sebagai alat masuk Kritik Rawls terhadap

utiliDarianlsrne klasik dan intusionisme nroupakan sahh satu Utik berargkat

utarnanya dalam menyusun sebtnh teori tcadilbn secara menyeluruh. Keadilan

hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagBi keadaan 1raqg hendak diwujudkan

oleh hukum. Upafia unhrk mewujudkan keadilan dalam hukum hrsebut

menrpakan proses dinamis yang mefnakan banyak waKu. Upaya ini seringkali

jtgp didominasi oteh kekuatan-kekmtan yang bgftrung dalam kerangka umum

tatanan politik untuk nrengaktualisasikannya.a

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat dija prinsip

keadilan yang akan dipilih prada po:;isi awal. Pertama, setiap orang mempunyai

hak tang sama tedEdap kebebasan dasar yang paling luas seuai dengan

dengan kebebasan sejenis yang dimiliki orang lain. Kedua, perbedaan sosio

religius dan ekonomi harus diahrr agar perHaan-perbedaan tersebut menjadi

kzunhrrgAn @i setbp orarq dan posisi, kedudukan, status, nnng yang terbuka

6agi setiap orang dapat diwuitdkan. Korsep keadilan dan legplitas inilah yang

d'lterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa

ry loacfiim Fiiodrifi, 20A4, Fi!:afr ttthntt @ffi nibrq Nuansa dan Ntrsarnediit,

Bdrdrng, hal.239
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perctuftln hukum nasional dapat dijadikan sebagi payung hukum (bw unbrel@

bagi peraturan peratrran hukum naskrnal lainnya sesuai tingkat dan derajatnya

dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat Erhadap materi-mabri yang dimuat

(materi mutan) dalam perchlrcn hukum Emebut.

Tori keadilan dalam penelitian ini dipergunakan untuk menganalisa

permasalahan kdua mengenai keadilan bagi pihak 1rang benar-benar memiliki

hak atas tanah yarg nrenjadi sergketa sehingga sertipikahya menjadi

dibatallcn. lGadilan ini tentunya juga berl<aitan derEan perlindungan hukum

bagi pemegang seftipikat hak atas tanah maupun pthak )rang menggugat

sertipikat tersebut.

,
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2.3 Kerangka Pikir

- Urdang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agmria

- Peraturan Penrerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelalcsanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun l997Tentang Pendaftaran Tanah

- Perahrran Menteri Negam Agraria/Kepala Badan Peftanahan Nasional Nomor

gTahun 1999 tentaryg Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah

Negaradan Hak Pengelolaan

Kepastian Hukum Hak Milik Atas

Tanah Setelah Jangka Waktu 5 (lima)

tahun

Perlindungan Hukum

Kepastian Hukum

Keadilan

PEMBATAIAN SERTIPIIGT HAK MILIK ATAS TANAH

SETEI.AH ]ANGKA WAKTU 5 [IMA) TAHUN

Perlindungan Hukum Terhadap

Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas

Tanah Setelah Lewat Jangka Waktu

Lima Tahun Yang Dibatalkan
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BAB III

METODE PEilEITTTAN

3.l lenis Penelitian

Penetitian pada dasamya merupakan suatu upaya pencarian dan

bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah

terpegang ditangan. Penelitian nrerupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaiht

rwrch, yang berasal dari kah re (kembali) dan 0a wrch (mencari). Dengan

demikian secara tognwiyah berarti "men@ri kembali".2a Jenis PeneliUan yang

digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji bahan-

bahan dari berhagai perahrran perundang-undangan dan bahan-bahan lain dari

berbagi liEratur yang Erkait dengan permasalahan.s

3.2 Pendekahn Penelitian

Pendekatan dalam peneliUan hukum dimaksudkan adalah bahan unhrk

mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir ,"otng peneliti

untuk melakukan analisis. Dahm penelitian ini pendekatan yang dipergunakan

yaitu :

o Pendekatan perundarg-undangan (sbtute AWroadt) hal ini dimaksudkan

bahwa peneliti menggunalan peraturan perundang-undangan sebagai

dasar awal nrelakukan analisis. Hal ini senada dengan yang diungkapkan
,;"

oleh Monis L. Cohen and Kent C. Olson datam bukunya yang berjudul

2aBambang SungBrono, t997, ll@li tuelitim il*um, Ralrcrafirdo Persada, )*art?,
hal. 28

ssoerrmo Scl@nb dan Sri Manudji, 2f,07, tutelitbn Hukum lbm&f : *t&t
finFtm Singk4m. Rda Grafindo Persada, Jakarta, ha]. 13.
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Lqal Rewrch menyatakan bahwa: "lqal resrch is an es*ntial

ompnent of lqal pnctie. It is the prrcs of finding the law tlat

govens an rctivity and mabrials that explain or anallze that lawu yang

artinya bahwa penelitian hukum yang berdasarkan kaidah perundang-

undangan sebagi suatu hal yang penting dalam penempan hukum

sectra prakEk

o Pendekatan konsep (@nxptwl Apprudt), konsepkonsep dalam ilmu

hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian

hukum, karena akan banyak muncul konsep bagisuatu fakta hukum.

. Pendekatan analitis (Arcl@al Approad), pendekahn ini dilakukan

derqan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat didalam

perundang-undargan, dengan begitu peneliti memperoleh pengeftian

atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya

secarc praKis dengan menganalisis putusan-pufusan hukum

e Pendekatan lGsus (Cas Appwfi) pendekahn kasus dalam penelitian

hukum bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum

yang dilakukan dalam praKik hukum, 27

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian

hukum normaUf dengnn melakukan penelitian terhadap bahan hukum yang

' bersumber dari data sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian

'}q{onts L Cohen and Kent C. Olson, 2W0, Lqpl Rmrdt, West Group, ST. Paul Minn,

PrinEd in the Unhd StaEs of America, page 1
zMukti Fapr, dan Yulhrto Mlmad, 70tO, AJafisrE fureli(an Hukum tbfinatif & Empirb,

hrstaka Felajar, Yogjakarta, hal. 18'190
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melalui kepustakaan (Lbnty Rearc$.8 Data sekunder adalah bahan hukum

yang diperoleh rnelalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum rcng berciFat aubribtff

artinya mernpunyai doritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undarEan, crtatan-catatan remi atau risalah dalam pembuatan perurdarg-

undangan. Peraturan perundang-undargan )Eng dipequnakan sebagi bahan

hukum prinrer dalam penelitian iniyaih.t:

a. Undang-Undarg Negara Republik Indonesia Tahun L915;

b, Urdang-Undang Nomor5 Tahun 1950 tenbng Peraturan Dasar pokok-

Pokok Agraria;

c. Ferahrran Penrerintah Nomor Z4Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

d. Peraturan Menteri Negara Agmria / Kepala Badan Perhnahan Nasional

Nornor 3 Tahun 1997;

e. Per:ahrran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perbnahan Nasional

Nomor 9 Tahun 199 tentang Tah Cara Pemberian dan Pembatatan Hak

AEs Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum

yary bukan merupakan dokumendokumen resmi. Publilcsi meliputi buku-buku

teks, jumal-jurnal hukum, dan komentar-komenhr atas putusan.Bahan-bahan

aRonny tlanrtijo Scmitro, Z0C{J,, Mffigi furclitian Hukn, Ghalh Indone*, Jakarta,
hal.24.
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hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum ini harus relevan dengan topik

penelitian.R

3. Bahan Hukum Teftier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petuniuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier

meliputi: kamus, ensiktopedi dan seterusnya.3o

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan judul dalam penelitian

ini adalah teknik studi dokumen melalui kepustakaan yang dipergunakan dengan

cam menganalisa bahan hukum yang bersumber dari bahan hukum primer

berupa peratur:an-perahrran yang terkait dengan pendaftaran bnah maupun

bahan hukum sekunder beruFa buku-buku, hrlisan dan pendapat para ahli

hukum, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus dan ensiklopedi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencatat dan

mendokumentasikan atas bahan hukum yang didapat berkaitan dengan

pembahasan dari penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengrolahan bahan hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan

cam merapikan dan menganalisa bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut,

digunakan metode analbis preskriptif. Ilmu hukum yang preskiptif merupakan

ilmu yang mempelajari hrjuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,

aSoerrom Soekanb dan Sri Manftfi,@.cib hal. 13-14.
sBatnbang Waluyo, 2UJ,z"Witiin Hukum hlam hkfu, Sinar Grafilo, Jakarta, hal. 23
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31 Peter Mahmud Marruki, 2OO5, Penetition Hukum, Kencana, lakarta,h' 22
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konsepkonsep hukum dan norma hukum.31 Metode ini diharapkan menghasilkan

argumentasi dan konsep sebagai prskipsi yang sudah mengandung nilai dan

dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan

yang lran{l befiuburgan dengan penelitian ini'



BAB IV

KEPASTIAN HUKUTI SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SETELAH

JANGKA WAKTU s (UMA)TAHUN

4.! Sefipiht Hak lrlilik Atas Tanah sdbagai wujud Pendaftaran

Tanah

Hak atas tanah adalah hak yarE menrberikan warenang kepada yang

mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari yang

dihakinya.32 Menggunakan disini berarti bahwa hak atas tanah digunakan untuk

kepenfingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrilq

kata mengambil manftat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah

digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk

kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.s Berdasarkah hak

menguasai negara atas tanah, maka akan melahirkan ma@m-macam hak atas

tanah, salah satunya yaihr hak milik atas bnah sebagnimana yang diatur dalam

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA.

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) dan (2) uuPA men),atakan phwa

(1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi, yang dapat

dipunYai omng atas tanah.
(2) dk milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain'

Berdasarkan rumusan Pasal tersebu! maka hak milik merupakan hak-hak yang

paling ktnt, namun Udak bersifat muUalg karena dapat dicabut' Penjelasan Pasal

20 UUPA dapat diketahui siFat-siht dari hak milik berbeda dari hak-hak lainnya

yaitu:

3zurip Sanbso, 2AlL, ffiran Tand, dan Mlitan tbk AAs Tatall l(alf,nla,

lakarta, hal. 'Enibid
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Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas

tanah. Pemberian sifat initidak berafti bahwa hak ini nrerupakan hak muflalg hk

terbatas dan Udak dapat diganggu gugat sebagai eigendom menurut

pergertiannya yang asli dulu. Sifatnya )ang demikian akan bertentangan dengAn

sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak, kata-lota terktnt dan

terpenuhi iU bermaksr.d unhrk membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak

Guna Bangunan, Hak Pakai dan lain-lain, yaih.r untuk menunjukkan bahwa

diantara hak-hak atas hnah yang dapat dipunyai or.tng hak miliklah yang ter

kuat dan terpenuh.

Dalam kaitannya dergan hak milik atas tanah, hanya wargp nqara

Indonesia yang dapat mefnpun)rtli hak milik, sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 21 UUPA, yaitu:

(1) Hanya warganegtsra Indonesia dapat mempunyai hak milik'
(2) Oleh Pemerintah ditehpkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai

hak milik dan syarat-syaratnya.
(3) Orang asing yang seudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh

hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampulan harta karena

perkawinan, demikian puta warganegara Indonesia yang mempunyai hak

milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan

katarganegaraannya wajib mebpaskan hak itu di dalam iangka wakh.t

satu tahun seiak diperolehnya hak tersebut atau hilarqnya
kerrrargAnega6an itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak

milik itu tidak dilepaskan, maka hak Ersebut hapus karena hukum dan

tanahnla jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain

yang menrbebaninya tetap berlangsung.
(4) Selama seseotarg di sampirg kewarganegaraan Indonesianya

mempunyai keurargnnegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai

tanah dengEn hak milik dan baginya berlaku ketentuan dahm ayat (3)

Pasal ini.

"' Berdasarkan ketenhnn Pasal 21 UUPA dapat diketahui bahwa dalam hal

terjadi penrindahan hak milik baik secara iual beli, pewarisan, penghibahan dan

perbuatan-perhrtan lain yang berkaitan derqan penglihan hak milik tersebut
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diawasi oleh pemerintah, sehingga oleh karena hak milik tersebut hanya dapat

diberikan dan dimiliki oleh wargn negara Indonesia, maka apabila terjadi

peralihan kepada orcng asing atau badan hukum, maka hak milik abs tanah

tersebut batal demi hukum dan stahs tanahnya rneniadi tanah Negan.

Ma 3 (tiga) penyebab terjadinya hak milik sebagnimana diksnukakan

oleh l.B Daliyq et.al., yaih!:

l. hak milik menurut hukum adat, yaitu hak milik yang diperoleh dengan

cara ini dilasarkan atas hukum adat;

2. hak milik Erjadi berdasarkan peneEpan pemerintah, yaitu sesorang atau

badan hukum ),arg mengajukan permohonan hak milik kepda

pemerintah, jika permohonan itu dikabulkan maka atas dasar penetapan

pemerintah omng atau badan hukum itu mempercleh hdk milik; dan

3. terjadi berdasarkan kebnfuan undang-undang artinya bahwa karena

undang-undang menentukan tentang konversi hak atas tanah tet&nhl

nreniadi hak milikl

Hak Milik sebagBi hak trrun tffnurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyai

orarg atas tanah, dengpn mengingat ketentuan tanah sebagai fungsi sosial,

sehirgrga dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk

memberikan kembali hak lain di atas tanah hak milik Ersebut.3s

Langkah pertama agtsr terjaminnya kepastian hukum di bidang

pertanahan adalah dengan Pendaftaran Tanah. Pendaftar:an Tanah berasal dari

kala Cadaste (Bahasa Belanda KadasED, farg rnerupakan istilah teknis untuk

]rJ.B Dalilo, €tal., 1992, mtgafur Hukztt tncbrg*+ Granredh Rjstaka, lakarta, hal.

143
3ryrrdti S€tiavydt, ZOhO, Huktm Mnn, T@ri ful hktilg Bayurtedh fublishing,

Malarq, hal. 41
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recotd (rekaman). Kae. Ghste (bahasa Prancis) berasal dari bahasa latin

"Capibsfrun{ yang berarti register atau capita atau unit yang dibuat untuk pajak

tanah ronrawi (apbtb Toners\ Tegasnya dafie adalah suatu rwrd

(rekarnan tanah-tanah, nilaitanah dan penregBng haknya dan untuk kepentingan

perpajakan).$ Menurut teori kepastian hukum sebagnimana dikemukakan oleh

Sudikno Mertoktsumo jaminan bahwa hukum akan dijalankan, bahwa lang

berhak menurut hukum dapat menrperoleh haknya, bahwa putusan dapat

dilaksanakan. Kepastian hukum rnerupakan perlindungan yustisiabel terhadap

tindakan seurenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh

sesuahr yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pendaftaran tanah tentunya

beftujuan agnr terci@ suatu Kepastian hukum derqan pendafuran bnah maka

akan terbit sertipikat hak milik atas tanah. Terbihya sertipikat tentunya

memberikan lttsa arffrn dan juga kepastian akan hak nya atas tanah tersebut

secarc hukum menjadi dilindurgi.3T

Pendaftaran tanah merupakan salah satu tugas negara yang dilaksanakan

oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang

pertanahan bagi rakyatrrya. Boedi Harsono mengemukakan Pendaftaran tanah

adalah suatu rargkaian kegiatan, y?r19 dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara

terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keter:angan atau data tertentu

mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu,

pengelolahan, penyimpanan dan penyajian bagi kepentingan rakyat dalam

rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidarg pertanahan termasuk

35AP Parlindrngan, 1999, ffiran Tillal, di tnee*+ l'landar Maju, Bandung, hal.

37lffi,h.29
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penerbibn tanda-buktinya dan pemeliharaannya.s Berdasarkan ketentuan

tersebut maka dapat dilihat bahwa penyelengrgara pendaftaran tanah adalah

pernerintah, dimana dahm pelaksanaanya pada saat ini dilakanakan oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN). Haltersebut berdasarkan Keputusan Preiden Nomor

26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (selanjuhya disebut Keppres

2611988). Dikeluarkannya Keppres 2511988 tersebut menjadi momentum

berdirinya suatu lembaga non depar@men yang berkedtdukan dibawah dan

bertanggurg iawab langsung kepada Presiden yang dinamakan Badan

Pertanahan Nasional. Keppres 261198{l. mengalami perubahan seiring

meningkatnya kebutuhan akan tanah di Irdonesia, terakhir adalah Peraturan

Presiden Nomor 10 Tahun 2fr)6 tenhng Badan Perhnahan Nasional Republik

Indonesia (selanjuhya disebut Perpres lolza0q. Dalam Pasal 2 Perpres 10/2006

dinyatakan bahwa tugas BPN adalah melaksanakan tugas pernerintah dibidang

peftanahan secara nasional, regional dan selGoral. Selain tugas tersebut BPN

menyelenggarakan furgsi di bidang pertanahan seperti yang tercantum dalam

Pasal3 Perprcs 1012006 sebagoi berikut :

a. Perumusan kebijakan nasional;
b. Perumusan kebipkan teknis;
c. Koordinasi kebijakan, perencanaan, dan prcgram;
d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum;
e. Menyehnggarakan dan melaksanakan suryei pergukuran dan pemetaan;
f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian

hukum;
g. Perpaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
h. Pelaksanaan pena@unaan tanah, refiorma$ agraria dan penataan

wilaya h-wilayah kfrusus
i. Penyiapan adminisffasi atas tanah yarE dikuasai dan/atau milik

negara/daenh bekerjasama dengan DeparEmen Keu,arqan;j. Perpawasan dan pengendalian perquasaan pemilikan tanah;

38Boedi Harsrc, ?o03, Hukm Aqdia tnare*+ liW r Hukun Tanah flaixtat,
Djambafr, Jakarta, (sehnjutrya di=but Boed thrsro D hal. 72

48



k. Kerjasama dengan lembag-lembaga lain;
l. Penyelenggaraan dan pelaksanaan keb'ljakan, pererrcanaan dan program;

m. Pemberdayaan masyarakat ;
n. Pengkajian dan penanganan masalah sengketa, perfiara, dan konflik;

o. Pengkajian dan pengembargnn hukum pertanahan;
p. Penelitian dan pengembangan;
q. Pendidikan, latihan dan perppnrbargnn sumber daya manusia;

r. Pengelolaan daA dan infurmasi;
s. Pembinaan fungsinnal lembag-lembagB yang berkaitan ;
t. Pembatalan dan perghentian huburqan huburgan hukum antara orang,

dan/atau badan hukum dengnn tanah seuaidengan keftntuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
u. Fungsi lain dibklang pertanahan sesuai peraturan perundang-undarpAn

yang berlaku

BPN telah menentukan $atem pehyanan atau mekanisrne perdaftaran

pada tGnbr hrtanahan dalam proses perdaftaran kepemilikan hak atas tanah.

Hal ini bertljuan agar proses pendaftaran bnah dapat menjdi lebih efeKif dan

efisien yang merupakan pelaksanaan dari indtruksi Menteri Negara/lGpala BPN

dengan nemberlakukan system loket yang terdiri dari:

l. Loket I : Infurmasi PelaYanan

Memberikan infurmasi, arahan serta gambaran tenbng benhrk layanan

dari Kantor Peftanahan terhadap publik. Pemohon atau pendaftar pada

loket pelayanan dapat mengakses informasi tentang Tata Usaha Layanan

tGntor Pertanahan yang berkaitan dengan hukum dan hak atas tanah,

pengukuran dan pendaftaran hnah, pengaturan penguasaan tanah,

penatagunaan tanah, maupun pengendalian perhnahan dan

pemberdayaan maqyarakat.

Dalam kaitannya dergAn permohonan rcsrni, pemotpn atau pendaftar

sebaiknya mengajukan penrrchonan terfulis, dengAn mencanhtmkan

dan/atau nelampirkan identitas dari pemohon yang termasuk

kelengkapan dari jenis infurmasi fang dimintakan tersebut.
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2. Loket II : Penyerahan Dokumen Permohonan

Padaloketini,pemohonataupendafurmerrgajukanperrnohonan

pendaftaran hak 66s tanah. Formulir penrohonan yang harus dilengkapi

tediri dari:

a. Identitas diri atau kr.lasa pemohonlpendaftar hak atas tanah

b. ]enis layanan dari lQntor Perftnahan berupa pengukuran,

pendaftaran pertama kali, pendafuran hak milik satuan rumah susun,

perdaftaran tanah wakaf, perdaftaran peralihan halq warisan,

pendaftann hak tanggungan dan lain sebagainya'

c. Data fisik tanah yang dimohonkan atau ingin didaftarkan

d. Lampir:an kelergkapan adrninistrasi, sesuai dengan bentuk layanan

yang dimohonkan. unhrk permotonan layanan pendafuran hak atas

tanah, biasanya diperlukan lampimn berupa:

- tubkopiKIP ahu idenUtas ponohon atau pendaftar'

- Bukti asal perolehan hak atas tanah seperti akta jual beli,

keteranganwaris,buKipembayaranpaiak/SPPTdanPBB

terakhir

- Keterargan bukti milik seperti Letter C, Letter E, sertipikat hak

milik asli dari penjual dan sebaginya.

Percrirnaa permohonan pendaftaran kepemilikan hak atas tanah oleh

petugas Loket II akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan

kelengkaPan berkas.

Dalam hal berkas dinilai tidak lengkap maka akan dikembalikan

kepada pemohon atau perdaftar unhrk selaniutnya dilengkapi.
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Apabila dinilai dari berkas pemohon sudah lengkap maka petugns

Loket II akan menerbitkan Surat Tanda Terima Berkas Permofonan,

talu memberikan rincian biaya yang harus dibayarkan oleh pemohon

atau pendaftar.

3. Loket III : Penyerahan tJiaya/Pernbayaran

Loket III adalah Empat unh.rk melakukan pembayaran. Setelah petqgas

loket Itr rnenerima pembalaran dari pernotrcn atau pendaftar kemudian

dibrbitkanlah tanda bukti pendaftaran dan pembaya6n yang nantinya

akan dipergunakan oleh pemohon atau pendaftar untuk mengambil

sertipilot buKi kepemilikan hak atas tanah yarg didafurkan-

4. Loket IV : Penyerahan Produk

Setelah tanda bukti pendaftaran dan penrbafaran 'diterima, maka

pemohon dan pendaftar diharapkan menunggu proses pendaftaran tanah

yang biasanya diawali dengnn pengukuran penretaan serta ponbukaan

data fisik tanah. Data fisik dan data yurirlis tersebut kemudian dijadikan

se@ai dasar pendafrran hak atas tanah serta peralitran hali-hak atas

tanah yang didaftarkan.s

Dalam proses perdaftaran tanah ada bhapan yang perlu dipefiatikan oleh

pemohon yaih.r bhapan pengumurmn perihal permohonan abu perdaftaran hak

atas tarnh yarg memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan untuk mengpjukan keberatan, gugatan dan sanggahan atas

sEko Yulhn Isnur, 2008, Tab An Wryrus furat-grfr RWnl' fu' Ta'dr, Yustisia,

YoqFkarta, hal. 27-31
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kebenaran fisik maupun yuridis dari pemohon atau pendaftaran hak atas tanah

yang diproses oleh kantor peftanahan.{

Pendaftaran hnah menurut Pasal 1 angka I PP Nomor 24 Tahun 1997

mengatur bahwa :

Pendaftaran Enah adalah rangkaian kegiatan )rang dilakukan oleh
Pemerintah secam Erus rrcnerus, berkesinambungan dan Eratur,
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
peneliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk @ dan daftar,
rnerreenai bidarE-bidarE tanah dan sahran-satuan rumah susun,
termasuk penrberian surat tarda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik aB sahnn rumah susun sefta
hak-hak ErEntu yarg membebaninya.

Tujuan pendaftaran tanah seczrra garis besar tercantum dalam ketentuan

Pasal 3 PP Nonror 24 Tahun 1997 yaitu :

1. Unhrk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegarg hak atas bidarg tanah, satmn rumah susun dan hak-hak lain
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagBi
pemqFng hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya
diberikan sertipilot sebagai tanda buKinya;

2. Untuk menyediakan inbrmasi kepada pihak-pihak yang berkepenUngan
temasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam nrengndakan perbuatan hukum mengenai bidarq-
bidang tanah dan sailan-sahnn rumah susun yang sudah terdaftar;

3. Unhrk terselenggnranya tab Ertib adminismsi pertanahan.

Boedi Harsono sebagaimana dikutip oleh Hasan Wargakusumah

mengpmukakan tujuan pendaftaran tanah adalah agar kegiatanpendaftaran itu

dapat dici@kan suatu keadaan dimana:

1. Orang-orang dan badan-badan hukum yang mempunyai hnah

derganmuCah dapat menrbuKikan, bahwa merekalah yang berhak atas

tanah itu, hakapa yang dipunyaidan tanah manakah yang dihaki. Tujuan

$iffi
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ini dicapaidengan memberikan surat tanda bufti hak kepada pemegang

hak yangbersangkutan.

2. Siapapun yang memerlukan dapat dergan mudah mempetoleh

keterangan yang dapat diperep mengenai tanah-bnah yang terletak

diwilayah pendaftaran yang hrsngkutan (baik calon pembeli atau calon

kredibr) )rang ingin memperoleh kepastian, apaloh keterargan

yangdiberikan kepadanp oleh calon penjual abu debitor itu benar.

Tujrnn ini dicapai dengnn memberikan siFat terbuka bagi umum pada

data yang disimPan.at

Pelaksanaan pendafrran tanah menurut Pasal 11 PP Nomor 24 Tahun

1997 meliputi kegiahn pendaftaran hnah untuk perbma kali dan pemeliharaan

data per@ftaran tanah. Boedi Harsono mengenrukakan bahwa kegiatan

pendaftaran tanah untuk perbma kali (initial rqistution) dapat dilakukan

melalui dua cara, yaitu:

1. Pendaftaran hnah sect!ftt sistenratik adahh kegiatan pendaftaran tanah

unhrk pertama kaliyang dilakukan secara serentak, yang meliputi semua

obyek pendafuran tanah yang belum dkjaftar dalam wilayah atau bagan

wilayah suatu desa atau kelurahan. Umumnya prakarsa datang dari

pemerintah.

2. Pendaftaran tanah seca6 sporadik adalah kegiatan perdafuran tanah

untuk peftama kali mengenai satu abu beberapa obyek pendaftaran

hnah dalam wilayah atau bagian wilayah suhr desa atau kelurahan

4tHasan Warggkusrrnah, 1995, Hukum Agmria 4, Gramdh hrstaka utarna, Jakarta, hal.

s81
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sec:rftr irdMdual abu massal, yang dilakukan atas pemegarg atau

penerima hak atas bnah yaIlg bersangktrbn'{

Pendafuran Tanah di Indonesiit rnempunyai 5 (lima) asas sebagaimana

termuat datam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 png terdiri dari:

l. Asas Sederhana

Maksr.d dari asas ini ialah ag6r sernua ketenttran maupun prcsedur

daripendaftaran tanah dapat dipahami dengan mudah oleh pihak-pihak

yang berkepentingnn terutarna para pemegang hak atas tanah.

2. Asas Aman

Maksud dari asas ini adalah untuk menunjukton bahwa pendaftaran

tanahluarus dilakukan derEBn teliti dan aennat sehingga hasilnya dapat

memenuhihrjtnn dari pendaftaran tanah yaitu kepastian hukumsesuai

tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

3. Asas Terjangkau

dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang rnemerlukan,

khususnrla dengan memperhatikan kebutuhan dan femampuan golongan

ekonorni lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka

penyelenggnraan pendaftaran tanah harus bisa teriangkau oleh para

pihak yang memerlukan.

4. Asas mutakhir

dimaksudkan keleqgkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan

keinambr.rrgan dalam penreliharaan datanya. Data yang tersedia harus

menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban

a

l2Boedi Harsono, q.ot, lal 7*76
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mendaftar dan pencabbn perubahan-perubahan yang teriadi di

kemudian hari. Asas ini menunhrt dipelihamnya dau pendaftaran bnah

secata terus menerus dan berkeinambungan, sehingga dah yang

tersimpan di lGnbr Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di

lapangan, dan mcyaralGt dapat monperoleh keterangan mengenai data

yang benar setiaP saat.

5. Asas terbuka.

tvlaksrd dali asas ini adatah agar masrarakat dapat memperolett

keterangan mergenai data yang benar setiilp saat di Kantor Pertanahan

KabuPaterVKoh.

Mergenai asas dari pendaftaran tanah sudikno Mertokusumo

mengemukakan bahwa dalam pendaftaran tanah dikenaldua macam asas yaitu:

1. Asas Sryialitelt

Asas ini berarti bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah itu

diselenggarakan atas dasar peraturan perundang'undangan tertentu,

yang seca]a teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan dan

pendaftaran peralihan ahs suatu bidang tanah- Dalam pelaksanaan

pendaftaran tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap

hak milik ahs tanah )rary berupa memberikan dah fisik yang jelas

mengenai h.ns hnah, letak dan batas-batas tanah'

2. Asrrs Orenfurheid(asas keterbukaan)

Asas ini bemrti bahwa setiap orarg berhak mengetahui data yuridis

tentang subyek hk, nama hak atas bnah, peralihan hak- dan

pernbebanan hak atas tanah yarp terdapat dalam lQnbr Perbnahan
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Kabupaten/Kob, termasuk mengajukan keberaftn sebelum seftipilot

diterbitlon, sertipikat pengganti, sertipikat yang hilang rnaupun sertipikat

yang rusak Asas ini berkaitan dengan data yuridis mergenai siapa yang

menjdi subyek dari hak aE tanah, apa nama hak atas Enah, serta

bagBimana Erjdinrra peralitnn dan pembebanannya. Data ini sihhya

terbuka unhrk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya.a3

Penyelenggaran perdafuran tanah dalam masyarakat nrcdem

merupakan hgas rqAra yarq dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentirgan

raky'at, dalam nngka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang

pertanahan.tqiatan pendaftann tanah dibagi nrenjadi 4 largkah )rarg

pentirgyaitu:

a. krgumpulan dan pengplahan dab fisik dan yuridis

Pergumpulan data fisik meliputi kegiatan pengukuran dan

pemetaan.Kegiatan pengukuran dan penretaan tersebut rneliputi :

l. Pembuatan pda dasar Pendafuran

Pembtntan peta dasar pendaftaran dalam pendaftaran tanah secaftt

sis&matik merupakan awal dari kegiatan. Peta dasar pendaftaran ini

digunakan baik unhrk tanah yang belum didaftar maupun pada tanah

yang sudah didafur. Dengnn adanya peta dasar pendaftaran tersebut

setiap tanah )Eng di daftar dijamin leEknya secarc pasti, karena

dapat direkonstruksi dilapangan setiap saat. Dan dengan adanya peta

dasar perdaftaran lridang tanah yarg dldaflar dapat diketahui

€sudiho I'lerbkusnrn, l99f1, Huktnt fut tuli* Agrab, Karunika'LJnivenilb Terbuka,

Jakarta, hal. 99
1{8oed Harsono, op,o| td.. 72
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lekOra dalam kaitannya dengan bidang-bidang tanah lain dalam

smhr wilayah, sehirgga dapat dihindarkan Eriadinp penerbitan

sertipikat gnda atas sahr bidang tanah.

2. Per pan Bab-batas bidang Tanah

Dalam perretapan bahs-batas bidang tanah terlebih dahulu diukur

luas tanahnya, lalu ditentukanlah lehknya, babs-batasnya dan

diHnpatkanlah tanda b1t* disetiap sudut-sudutnya. Dalam

perctapan batas-batas tanah diupayakan bedasarlon kesepakatan

antara pihak pihak 1rang berkepentingan, rnaksudnya adalah apabila

tanah tersehrt $dah didafurkan'diupapkan baEs-babs bidang

bnah ditentukan oleh pernegnng hak atas hnah dengBn disetujui

oleh pemegang hak tanah lainnya fang tanahnya berbatasan dengan

bidang tanah tersebut.

3. Pengukuran Dan Penrehan Bidang-bidang Tanah dan Pembuatan

Peta Pendaftaran.

Setelah ditetapkan baB-batas suakr bidang tanah maka'dipetakan

dalam peta dasar pendaftaran , untuk tanah yang luas pemetaanya

dilakukan dengan peta terserdiri.

4. Pembuatan Daftr Tanah. Setelah semua langkah tersebut dilakukan

maka dibuatkanlah norrlr perdaftaran dan lalu dibukukan ke dalam

daftar tanah.

5- Pembmtan Surat Ukur
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Sur:at ukur diperlukan unhrk keperluan pendafuran hak @a bidang-

bidang tanah yang sudah diukur dan di@kan.as

b. Penerbitan surat tarda bukti hak

Surat tarda buKi hak @i pemqpng hak atas tanah adalah

sertipikat.Seperti yarg dinyatakan dalam PP 241L97 bahwa sertipikat

adalah:

1. Surat tarda bukti hak

2. Alat bdd, yary krnt

3. Isinya adalah data yuridb dan data fisik bnah

c. Penyajian dah fisik dan yuridis

Sesuaidengan asas ketertuloan dalam perdaftaran hnah makainformasi

mengenai data fisik dan data yuidis mengenai suaht bidangEanah yang

ada pada peta perdaftaran, daftar bnah, surat ukur, dan buku tanah

terbuka untuk umum dan dapat diberikan sectrtir visualmaupun tertulis

yang diberikan dalam benfuk surat keterarreBnpendaftaran tanah.

d. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Penyimpanan dokumen yang diiadikan sebagai dasar pendafurandiberi

tanda pengenal yang berupa nomor menurut urutan selesainlapekerjaan

dan disimpan dikantor pertanahan dalam tempat khusussesni dengan

Eta cara stardar atau ternpat lain yang ditentukan olehmenteri.

Dari kegiatan pendaftaran tanah maka setelah diproses seuai ketentuan

,
yang berlaku dikeluarkanlah brda buKi hak atas tanah yarg telah di daftarkan

tersebut yaitu berupa sertipikat. Sehinggp dapat dikebhui bahwa sertipikat

lsBoedi Hars6n, ry.cit, Fnl. 4$
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adalah surat keterargan yarg membuktikan hak seseorcng atas sebidarp tanah,

atau dengan kah lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada sesorang )lang

menriliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yarg

kuat berupa surat yarg dibuat oleh instansi )rang berwenang.46

Dalam kaitannya dergan pembuKian dapat dilihat pada Pasal 23 PP

Nornor 24 Tahun 1997 yang mengatur Enbrg pembulCian kepemililon hak atas

tanah menyatakan bahwa dalam rargka mempeoleh kebenaran data yuridis bagi

hak-hak yarc baru dan unhrk keperltnn pendaftaran hak maka pembuktiannya

di lakukan dengan :

a. Penetapan penrberian hak dari pejabat )rarp berwenang nremberikan hak

yarg bersargkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian

hak temebut berasal dari tanah negarc atau tanah hak pengelolaan.

Penetapan peiabat yang benruenang mengenai pemberian hak abs tanah

nqraft! dapat di keluarkan seczlra individu, koleKif maupun secam umum.

b. Asli akla PPAT )nang memuat pemberian hak tersebutoleh pemegang Hak

Milik kepada penerima hak yang bersangkutan merqenai :iiak Guna

Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik. Pemberian Hak Guna

Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik di samping di atur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, juga di atur dalam

feratur:an Mentri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.47

Sistem perdaftaran tanah terdiri dari Rqistation of @s (siston

Pendaftaran Akta abu Perbuatan hukum) dan Rqiffition of titta (Sistern

sM. Yamln Lutris dan AM. Rahim Wbs, q.ai hal. 204

'tlarffi Andlr, 20(8, Mla@ib Huhstr lnl Hi Taph *furn Wiprut,
Lalsbang tlediabrna, Yoglikarta, hal. 17

59



Pendaftaran Hak atau hubungan hukum).s Sistem Publikasi dalam Pendaftaran

tanah adalah berkaibn derpan penpjian data yang dihimpun sectra terbuka

dan disajikan dalam tanda buKi hak sebagai informasi bagi masyarakat.yang

alon melakukan perbuabn hukum atas tanah lang telah didafirkan tersebut.

Sisbm publikasi dalam pendaftaran tanah dikenal da 2 (dua) maem, yaiht

sisfiem Publikasi positif dan Sistem Publikasi Negatif.

K#ntr,ran Pasal 32 Ar7at (1) PP N,omor 24 tahun 197 adalah penjabaran

dari kerentuan pasal 19 Atrat (2) huruf c Pasal 23 atat (2), Pasal 32 ayat (2) dan

Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang berisikan bahwa pendaftaran tanah merpha$lkan

surat tarxCa yang berlaku s$agni pernbuktian yarg kuat. Kuat dalam pergertian

ini bermakna bahwa keterangan-kefterargan yarg tercantum di dalamnya

mempun)rai kekntan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar,

selama dan sepanjarg tidak ada aht pembuktian lain yang membuktikan

sebaliknya.€

Sistem Publikasi Pcitif dalam perdaftaran tanah menandakan bahwa

sertipikat merupakan surat tanda buKi hak yarg bersifat mudak, dalam aftian

bahwa pendaftaran tanah yang dilakukan oleh otang adalah benar, sehingga

apabila ada pihak-pihak yang mercEa dirugikan akibat diterbitkannla suatut

sertipikat, maka pihak tersebut tidak dapat menunhlt perbuahn hukum yang

terjadi pendaftaran hak atas tanah tersebut, dan dalam keadaan tertentu pihak

ketiga yarg dirugikan terseh.rt akan diberikan kompensasi dalam bentuk yang

' tbin. ROagrn ciri-ciri sistem publikasi posiUf dalam pendaftaran tanah yaitu:

{8Arie S. Hu@alung, eLal., 2012, Hukn fubmhan di Mn& hn lrfunaia, RJ*aka
Lar&n, Denpmr, hal.242

<rAn&hn Sutedi, 20LO, kalitnn Hak AB Tamh &n Mfurannya, Sinar Grafika,
Jakarta, (sdanjuhya dsehrt Andian Sutedi IID hal. 80
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1. Sistem pendaftaran tanah menggunakan sistem pendaftaran hak

(rqisffiion otfritldl.

. 2. Sertipil6t yarg diterbifion sebagBi tanda bufti hak yang bersifiat

muflalq yaitu data fisik dan dab yuridis yang tercantum dahm

sertipilot tidak dapat dqAnggu gttgat dan memberikan kepercayaan

yang muUak pada buku tanah.

3. Negara sebagai pendaftar menBmin bahwa daft fisik dan dah Wridis

dalam perdaftaran bnah adalah benar.

4. Pihak ketiga yang mernperoleh hnah dengan i$kad baik mendapatkan

perlindurEBn hukum yarp mudak

5. Pihak lain yarg dirugikan atas diterbitkannya sertipikat mendapatkan

kompensasi dalam bentuk lain.

6. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah membutuhkan wakhr yang

lama, petugas pendaftaran tanah melalaanakan fugasnya dengan

sarEat EliU dan biaya relatif lebih besar.s

Si#n Publikasi Negatif dalam pendaftaran Enah mbmpunyai

maknabahwa data yang disajikan dalam pendaftaran belum tentu benar adanya,

dengnn kab lain bahwa negara tidak jaminan tentang kebenaran data yang

disajikan dahm perdafataran. Sehingga apabila ada pihak yang keberatan atas

perdaftaran hak atas hnah, maka dimungkinkan adanya gugtan dari pihak lain

yang dapat membuKikkan bahwa ia merupakan pemegarg hak yang

sebenamya. Gri-ciri sistem publikasi negBtif dalam pendaftaran tanah yaitu:

$tjrip Santo, q.ot, hal. 264
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1. Sistem pendaftaran bnah mengunakan sistem pendaftaran akta

(rWistmtion ot@5.

2. Sertipikat prg diterbitkan sebagni tanda bukti hak bersifat kuat,

yaitu data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat

dianggap benar sepaniarg tidak dibuktikan sebaliknya ohh alat bukti

lain. Sertipikat bukan sebagai satu-satunya tanda bukti hak

3. Negara se@ai pendaftar Udak menjamin bahwa data fisik dan data

yuridis dalam perdaftann tanah adalah benar.

4. Pihak lain )larg dirugilon atas diErbitkannya sertipikat dapat

nrengBjukan keberatan kepada penyelenggnm pendafuran Enah

untuk msnbatalkah sertipikat ataupun gugatan ke pengadilan untuk

meminE agar sertipikat dinyatakan tidak sah.51

Indonesia mengnnut sistem publika$ negatif, namun bukan publika$

negatif yang mumi, karena disahr sisi, pendafataran tanah di Indoneia

merqgunakan sysftan pendaftaran tlak rqi*ntion of tida, hal ini dapat dilihat

dari adanya buku tanah sebagi dokumen yang memuat dah yridis ddn data fisik

suatu bidang tanah dan selanjutnya dihimpun dan disajikan dalam bentuk

Sertipikat sebagai tarda bukti hak atas bnah yang dldaftar. Ini berafti bahwa

pendaftaran tanah memberikan perlindungan hukum )ang seimbang atas

pendaftaran tanah yarg diselenggarakan untuk nrenjamin adanya kepastian

hukum dalam bktang pertanahan sedangkan disisi lain negam tkldk menjamin

kebenaran data fidk maupun dab yuridis )6ng disajikan dalam Sertipikat

sehirgg menyebabkan Sertipikat dapat digugat di Pengadilan.

slUrip Santm, ag.ot lnl. 2*267
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Produk akhir dari kegiatan pendaftaran tanah adalah diterbitkannya

sertipilot hak atas tanah. Sertipikat merupakan sunt taMa buKi hak yang terdiri

dari salinan buku tanah dan zurat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu yang

benhrknla ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Na$onal (BPN). Ada dm jenis sertipikat. Pertama, sertipikat yaitu brda bukti

hak 1ang diberikan bagi tanah-tanah yang sudah ada surat ukumya ataupun

bnah- tanah yang sudah diselerggnr:akan pengukuran desa demi desa, dan yang

kedm, sertipikat sernentara, yaitu tanda buKi hak yang diberikan bagi bnah-

tanah yang belum ada surat ukumla, artinya hnah-tanah di desadesa yang

belum dihitung berdasarkan pergukuran desa demi desa. Sertipikat merupakan

alat penrbuKian yang kmt, baik subyek maupun obyek hak atas bnahnya dan

sertipikat sementara merupakan alat pembuKian sementara mengenai macam-

mactm hak dan siapa pemiliknya, tidak membuKikan mengenai luas dan babs-

batas tanahnya.

Secara umum seftipikat hak milik atas tanah adalah tanda bukti

kepemitikan hak atas tanah sebagAimana diatur menurut Pasal 1 Aitgka 20 PP

Nomor 24 Tahun 1997 prp menyahkan

Sertipikat adalah surat tarda bukti hak sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak
pengelolaan, hnah wakaf, hak milik ffis satuan rumah su$in dan hak
tanggungan masing-masing suCah dibukukan dalam buku tanah yang

bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pasal ini maka dapat dikebhui bahwa Sertipikat

hak atastanah akan memberikan kepastian hukum bagi pemegpng l'nk atas

bnah Ersebutyang berkenaan jenis hak abs tanah, subyek hak dan obyek hak.

Seftipilot diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersarqkutan

53

a



sesuai dengan data ftsik dan dab yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

Seftipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namiinya tercantum dalam

buku tanah yarq hrsrgkutan sebagi pernegpng hak atau kepada pihak lain

yang dikmsalon olehnya.

Terdapat berbagi jenis hak atas tanah, sebagaimana yang diatur dalam

Undang-UMarg Pokok Agraria, salah satunya yaitu hak milik. Sertipikat hak milik

atas tanah merupakan sumt tarda buKi hak atas tanah yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat. Namun walaupun sertipikat hak milik abs tanah

merupakan tanda buKi hak atas bnah, namun hal tersebut belum dapat

memberikan kepastian hukum @i penregBrrg haknya' oleh karena itu bagi

pihak yarg met?s.r rnemiliki tanah )rang telah diterbitkan sertipikat hak milik atas

tanah dapat mengugryat di pengradilan.

Sertipilot ini memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya dan fungsi tersebut

Udak dapat dlgnntikan dengan berda lain. Fungsi sertipikat hak atas tanah

menurut Andrian Sutediadalah sebagai berikut

Fungpi Pertama, seftipikat hak atas Enah berfungsi sebagai alat
pembuKian yang kuat. Inilah fungsi yang paling utama sebagaimana

disebLrt dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang atau badan

hukum akan mr$ah membuKikan dirinya sebagai pem€arg hak atas

sr.rahr bidang tanah bila Elah jelas namanya tercanftm dalam sertipikat
itu. Diapun dapat nembuftikan rnengenai keadaan-keadaan dari

tanahnya itu, misalnya luas, batas-batasnya, bargunan-bargunan yang

ada,jmis haknfa beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu
dansebagAinya. Senrrn keterangan yang tercanfum dalam sertipikatitu
mempunyai kekmtan hukum dan harus diterima (oleh hakim) se@ai
keErargnn rang benar sepanlang Udak ada bukti lainyang dapat
membuKikan sebaliknya. Kalau temyata apa yang Ermmt di dalamnya
ada kesalahan, maka diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.
Dalam hal ini yarg befiak rnengndakan pembetulan ihr bukan
pengadilan, nrelainkan Badan Pertanaian Nasional sebagai instan$ yarg
memhratnya. Pihak yarg meftEat dinrgikan karena kesalahan dalam

sertifiikat itu, mengnjukan permotonan unh.lk perubahan atas serti6rikat
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dimaksud, dergan melampirkan Putusan Pengadilan yang menyatakan

tentang adanya kesalahan dimaksud.
2. Fungsi Kedua, sertipikat hak abs tanah memberikan kepercayaan bagi

pihak bank/kreditur untuk memberikan piniaman uang kepada

pemiliknya. Dengan demikian, bila penregarg hak atastanah itu seorang
pergusaha misaln)ra, maka sudah Enhr akan memudahkan @inya
mergernbarpkan rsahanya itu karena kebutuhan akan rnodal mudah

diperoleh.
3. Fungsi Ketiga, bagi pernerintah, adanya sertipilqt hak atas tanah juga

sarqOt nenguntungkan walaupun kqunaan itu kebanyakan tjdak
langsurB. Adanya sertipilot hak atas tanah nemh.rffiikan bahwa tanah
yarg bersangkutan telah terdaftar pada lGntor Agraria. Data tentang
tanah yang bersangkutan seca6 lengkap blah tersimpan di lGntor
Pertanahan, doh bila sevyaktu-wal(g diperlukan dengBn mudah

diketenrukan. Data sangpt penting unhrk penenen@naan kegiatan
pembangunan misalnya pengrembangan kota, pernasangnn plpa-plpa

irigasi, lobel Elpon, penarikkan paiak bumi dan bangunan, dan

sebagainya.s2

Diterbitkan sertipikat dalam kegiatan pendaftaran dimaksudkan agtsr

pemegarp hak dapat dengan mudah untuk membuKikan haknya. Sertipikat

merupakan smtu alat bukti yang kuat sebagAimana yang dinraksud pada Pasal

19 UUPA. Sertipikat di@rbitkan untuk kepentirqan pembuftian pemegarg hak

yarg bersangkutan sesuai dergan data fisik dan data yuridis yang telah

didaftarkan dalam buku hnah. Data fisik dan data yuridis yang tercantum

didalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum didalam buku tanah

dan surat ukur yang bersangkutan. Dengan ditefiitkannya sertipikat hak atas

tanah maka kepada pemiliknya di berikan kepa*ian hukum dan pedindungpn

hukum untuk menegah danya sengketa gugatan hukum yang terjadi di

ksnudian hari akibat dari adanya pihak yarg meftNa dingikan akibat terbitnya

, suatu sertipikat tanah.

s2Ardrhn Sutedi, 2O06, K*tnbn Hutum Mkmn Hipikat *@i Tan& Buki lbk
A@ Tatah, BP. Gpta Jaya, Jakarta, (Selanirtrrc disebr.rt Andriem Sutedi II) lal.27-28
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4.2 Pembatalan Sertipikat Hak ltlilik Atas Tanah

A.P Parlindungon mengemukakan 'Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa

sertipikat adalah sebagpi alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang

dapat mempernasalahkan tenbng kebenaran sertipikat tanahnya, dan jika dapat

dibuKikan ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, maka seftipilct dapat

dibatalkan oleh Pengadilan dan Kepala BPN dapat mernerintahkan hal

tersebut.Gi,tenurut keEntr.ran yang tercantum dalam Pasal 1 angka LZ

Perahrran Menteri Negara Agraria/Keputusan Badan Pel€nahan Nasional Nomor

3 Tahun 1999 menyatakan

Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena
keputusan brsebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau
melaksanakan puhJsan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rumusan pernbatalan hak atas tanah dimaksud belum lengkap karena hanya

menyangkut pemberian hak atas tanahnya saja, meskipun dengan dibatalkan

surat keputusan pemberian hak atas tanah, tenhrnya juga akan mergakibatkan

pendafrran dan sertipikahya batal lorena sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun

1997, Surat Keputusan Pemberian Hak sebagai alat bukti peMaftaran hak dan

penertritan sertipikat.

Uraian yarg lebih lengkap mengenai pernbatalan sertipikat dapet

ditemukan pada Pasal 1 angka 14 PMWKBPN Nornor 9 tahun 1999 yang

menyatakan

pembatalan hak abs tanah adalah pembatalan keputusan nrergenai
pernberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut rnengandung
cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan
pengadilan yang Elah berkekuatan hukum tebp.

sA.P Parlindurgan, e.al hal. 14
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Adapun yang menjadi objek pembatalan hak atas tanah yaitu sebagai

berikut:

1. Surat keputr.rsan pemberian hak atas tanah; ahu

2. Sertipikat hak ahs tanah; atau

3. Sertip,ilct hak atas hnah termasuk sertipilot pengganti; atau

4. Pendaftaran hak ),arE meliputi pendaftaran korversi, perdaftaran

peralihan ftak, pefdaftaran pemisahan atau perggAburgnn hak (Petunjuk

Teknis Nornor 08/JUKNIS/D.VPAOT Entang Penyusunan Keputusan

Pembablan Surat Keptrtusan kmberian Hak Abs

TanahlPerdaftaran/Sertipikat Hak Atas Tanah.

Sertipilq3t hak atas tanah dikelompotrkan dalam Kepuhrsan Tata Usaha Negara

Kebendaan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atas dasar

kualitas kebendaan. Keputusan Tata Usaha Negara kebendaan ini sifatnya dapat

dialihkan kepada pihak lain. ladi disamprng drhrjukan untuk rnemberikan hak

pada sesorang, hak tersebut dapat iuga dialihlon kepada pihak lain melalui

peristiwa maupun perbuatan hukum.s :'

Sertipikat hak atas tanah memiliki sisi ganda yaitu sebagai Keputusan

Tata Usaha Negara (lCflJN) dan sebagai Tanda BuKi Hak Keperdataan

(kepsnililon) seseomng atau badan hukum atas bnah.s Dengan dimensi ganda

yarg dimiliki Sertipilot Flak Atas Tanah yaihr dimensi publik dan dimensi privat

sehingga gugntan pernbatalan hak abs tanah seharusnya mengikuti posisi

be*ara )rarg rneniadi dasar dari srntu gugatan. DerEnn kata lain fundamentum

s?triliprs M. Hdi)n, eLal., 2001, frrgnnbr Hukwn Admbbtai hbtwia, Gadjah Mada

Univerfi Press, Yogiitbrta, hal. 143
isZ"q Sangadii, 2003, Komptsrsi ffin frrdibn ttnxnn &n Mlan Tab Uelra

f@ hlan Gga@ Hnffin Hipilat Tandt, Gva Mitya Balci, Bandung hal' 35
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retendi (po:*ayang memuat uraian mengenai duduk pel,|(ara (kasus posisi) dan

uraianmengenaihukum)suahrgugatanmenenUkanklasifika$kasus

bersarrgkutanapakahbersifatgugEEnperdabataugugabnTataUsaha

Negara.s

sertipilot hak atas hnah yang dikeluarkan deh Badan Perbnahan

Nasional selaku Badan Tab Usaha Negpn dihrjukan kepada seseorang atau

badan hukum (konkretrn indivHual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan

atas sebidang tarEh yang udak menrerlukan persehrjtnn lebih laniut dari instansi

absan atau instami lain (final). sertipikat yang dapat digtrgat di peradilan Tata

Usaha Negara adalah sertipikat hak aB tanah yang telah memenuhi qyarat

sebqBi Keputusan Tata Usaha NegBra'

pasal 10 perkaban l,lomor 9 Tahun 19#) mengnh.rr bahwa @a saat

pros6 penerbitan sefipikat tidak terh1tttp kemungkinan terjadi kesalahan yang

menyebabkan cacat hukum administuasi yaqg berupa:

1. Kesalahan Prosedur;
2. Kesalahan pererapan pemhlran perundaryg-undangan;

3. Kesalahan subjek hak;
4. Kesalahan oUiif nab'
5. Kealahan Perhihrngan luas;

6. Terdapat t rrputg Urdih hak atas tanah;

7. Data yurHis atau data fisik tidak benar, atau

S.Kesalahanlainnyayargbersifathukumadministratif.

Berdasarkan uraian diatas maka datam hal terdapat oftlng atau badan hukum

perdata yarg rErasa dinlgikan dergan Erbitrrya sertipitGt hak atas tanah

, .dengBn alasan bertentargBn &ngan perahrran perurdang-undangan rnaupun

asas-asas umum pemerintahan yang haik, rnaka dapat nengBiukan fiinhrhn

melalui peradilan Tab usaha Negara, sedargkan untuk alasan lainnya walaupun

sI&hal.TI
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objeknya adalah sertipikat hak atas tanah maka tuntubn pembatalannya atau

menyatakan tidak sahnp putusan Tata Usaha Negara diajukan @a Peradilan

Umum.

Timbulnyra gu$tan di pengadilan atas Erbib1la suatu sertipikat

membawa konsekuensi bahwa gugatan dari pihak-pihak yang dirugikan akan

menunhrt agar sefipitot yang diMitkan tersebut tirtak sah atau membatalkan

Seftipikat Hak Atas tanah yang menBdi pok* perkara. Pembatalan Seftipikat

Hak Atas Tanah rnerupakan sahh sa&r tindakan hukum dalam bidarE perEnahan

yang diambiloleh Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional.

Adaqp stnhr pembatalan sertipikat hak milik atas bnah dikonlaretkan

derpan msyrbatalkan Kepuhrsan Kepala lGntor Pertanahan dilakukan dalam hal:

a. Adanya cacat hukum dalam penerbitan sertipakat, sebagnimana

ditemukan sendiri oleh lGpala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

b. Adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuabn hukum

tetap )rang harus dilaksanakan. Amar putusan pengadilan tersebut harus

strara bgas memerintahkan pembatalan keputusan pemberian hak yang

bersangkutan.t

Berdasarlon uraian yarp telah dikemukakan diatas maka dapat diketahui

bahwa apabila sertipilot hak milik ahs tanah merqandung cacat hukum dalam

pererbitannya dapat dilakukan *ntu pernbatalan ahs sertipikat Ersebut tanpa

harus ada puhrsan pengadilan fang telah irwahtdan apabila dalam halterdapat

putusan pengradilan yang inodt yang menyebabkan batalnya sertipikat hak

atas tanah, maka sertipikat hak atas tanah tersebut bnnasuk jrya Sertipikat Hak

tAndrian Srtedi I, q.d, M. 12
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Milik Abs Tanah tidak sefta merta menjadi batal, karena pembatalan Sertipikat

Hak Atas Tanah nrerupakan Undakan adminisffiif dari pemerinhh, sehinggn

pembatatan sertipikat tersebut harus dilakukan ohh oryFn ahu instansi yang

diberikan wellrenang unh.rk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah yang

dimakstd.

Untuk menyatakan batal surat buKi hak milik (sertiptlot) yarg

dikelmrkan oleh instansi agraria secam sah tidak termasuk wewenang

Pergadilan, nrelainkan semata-mata wevrrenangnya administra$, sehingga pihak

yang oleh pengadilan dimenangkan wajib meminta pernbablan surat buKi hak

milik (sertipikat) itu kepada instarsi Agraria berdasarkan putusan pergadilan

yarg diperoleh itu, hal ini sebagaimana tercantum dalam Yurispndensi

Mahkarnah Agung No. 350 VSip/1968 tanggal 3 Maret 1969.

Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah ditindaklanjuti oleh

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dengan penerbitan

Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. Sertipikat Hak Milik Atas

Tanah merupakan salah satu Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena

itu maka dalam penerbibn Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas

Tanah harus dilaksanakan oleh pejabat adminitrasi yarg memiliki wewenang

yaitu Badan Perhnahan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

Kepala Badan PerGnahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan (selanjutnya
:

disebut Perkaban Nomor 3 Tahun 2011). Apabila terdapat puhrsan pengadilan

tentang pembatalan sertipikat yang sudah inkrdtt harus ditinuaklanjuti oleh

Badan Perhnahan l,lasional dengBn menerbitkan Keputusan Pembatalan
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Sertipikat Hak Milik Atas Tanah melalui permohonan dari pihak yang

bersangkutan.

pembatalan Sertipilot Hak Milik Atas Tanah dapat dilakukan sebagai

pelaksanaan Rrhtsan Pengaditan yang tetah memperoleh kekuatan hukum tetap

dan karena cacat hukum dminisfia$ sebagaimana yang diatur dalam Perkaban

Nomor 3 Tahun 2AlL, adapun mekanisrne pembatalan sertipikat hak milik atas

tanah adalah sebagBi berikuH

1. lrlekanisme pembatalan sertipilot hak milik atas tanah sebagai
pelalrsanaprrhrsanpengpdilanyangtehhmemperclehkekuatan
hukum EtaP.

Pntusan )rang Elah rnempunyai kekgahn hukum tetap mempunyai

makna bahwa terhadap suatu puhrsan pengadilan telah tidak ada upaya hukum

lagi atau upaya hukum masih tersedia, namun para pihak yang berperkara Udak

menggunakan upaya hukum tersebut dan telah lewat tenggang waktu

sebagAirnana )arg ditentukan oleh Uffiang-Urdang. Terdapatnya putusan

pengadilan yang menyebabkan batalnya *ntu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah,

tidak serb merta Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi batal, melainkan

pembatalan tersebut harus dilakukan obh instansi pemerintah yang memiliki

we$renang untuk melakukan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah dan

harus didasarkan atas permohonan dari pihak yarg berkepentingnn. Hal ini dapat

dilihat dari Yurisprudensi Mahkamah Agurg Nomor 350 VSip/1968 tanggl 3 Mei

1969 dan Yurisprurdensi Mahkamah Agung Nomor 716 WSipl1973 tanggpl 5

September Lg73, yarrg menyatakan bahwa: Pergeluaran/pencabubn dan

pembatahn surat sertipikat dalah semata-rnata wewenang dari Kantor

Pendaftaran Tanah dan Pengawas Pendaftaran Tanah, bukan termasuk

a
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wewenarg Pengadilan Negeri.s Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

sebagai pelaksanaaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tebp didasarkan atas permohonan dari pihak fang bed<epentingan,

sebagairnana yang diah.rr dalam Pasal 59 ayat (1) Perkaban Nomor 3 Tahun

2011, yang menetapkan bahwa:

Proses penerbitan, peralihan dan/abu pembatalan hak atas tanah unfuk
melaksanakan prrtusan pengadilan yang telah berkektntan hukum Etap,
dilakukan bedasarkan adanya pergaduan/penrphonan pihak yarg
berkepenUngan.

Selanjuhya permohonan pembatalan sertipikat hak milik atas bnah dapat

diajukan kepada Kepala lGntor Pertanahan atau Kepala lGntor Wilayah Badan

Pertanalran Nasional atau Kepala Badan Perbnahan l,lasional, dimana

berdasarkan Pasal 59 ayat (3), surat permohonan pembatalan tersebut harus

dilengkapi dengan:

a. Puhrsan pengadilan yang memutus perkara kasus bnah;

b. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan pe_Jkara yang

memerlukan pehksanaan eksekusii 
:

c. Surat-surat lain yang berloitan dengan permohonan pembatalan.

Tidak semua Puhrsan Pengadilan yang Inemperoleh kekuatan hukum

tetap dapat dUadikan dasar unhrk mehkukan pembablan Sertipikattlak Atas

Tanah termasuk juga Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, alasan-alasan yang sah

untuk tidak melakukan perbuabn hukum berupa penerbitan Keputusan

, pembatalan dapd dilihat dalam Pasal 54 ayat (2) Perkaban Nomor 3 Tahun 2011

yarg menehpkan bahwa

Alasan yang sah se@airnana dimaksud pada atat (1) antara lain:

sAndrian 9rbedi, q.cit,laL t2
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a. Tefiadap obyek puhsan terdapat putusan lain png bertentangan;

b. Terhadap obyek putrsan sedang diletakkan $ta Bminan;
c. Terhadap obyek butwan sdang menjdi obyek gggatan dalam perkara

lain;
d. Aaian lain yang diahrr dalam peragran Peru@rp-UndangBn.

Berdasarkan alasan-alasan Mrt, maka Peiabat Badan Pertanahan Nasional

yarg memiliki werruenang unhrk itu dapat nrenolak permotpnan pembatalan

Sertipikat Hak Milik Atas Tanah derqBn membqitahulon kepada pemohon yang

disertai dengan alasan dan pertimbarganqa' se@Bimana yarg diatur dalam

Pasal 60 ayat (3) Perkaban Nomor 3 Tahun 2011.

Pasal 60 ayat (t) Perkaban Nonpr 11 Tahun 2011 mengptur mengenai

tahapan-Ahapan yang dilaksakan dalam rarqglo'proses penangpnan permohonan

Pembatalan sertipikat Hak Milik Abs Tanah untuk melaksanakan Putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum Etap yaitu:

a. penelitian berkas permofronan/uzulan pernbablan;

b. peneliUan dan pengolahan data puh-rsan perEpdilan;

c. penrerilaaan lapangan dalam hal diperlukan;

d. Gelar IntemailEkstemaldan Gelar Media$;

e. Gelar Istimetrua dalam hal sargnt diperlukan;

f . penyusunan Risalah Pengolahan Data; dan

g. pembuatan keputusan penyelesaian kasus.

ladi dalam pembatalan Sertipikat Hak Milik Abs Tanah tindakan terakhir

yang dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang rnemiliki

' r1r"*"*ng untuk itu dalam rangb pelaksnaaan putusan pengadilan yang tehh

menrperoleh kekntan hukum tetap yaihr berupa Penerbitan Keputusan

pembahlan. S€telah dilakukan Pmrbatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yaitu

73

a



5
f
!

berupa penerbitan Keputusan Pembatalan, maka dilakukan pencatatan pada

Buku Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan lGbupaten/Kota yang bersangkutan

setelah diterima salinan Keputusan tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas

Tanah tersebut sebagairnana dirbntukan dalam Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 24

Tahun 1997 tenbryg yang menenhtkan bahwa Pencatabn hapusnya hak abs

tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas sah.ran rumah susun berdasarkan

putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh Keputusan mengenai hapusnya

hak yang bersargkutan dari MenEri atau Pejabat ),ang ditunjuknya sebagaimana

dimaKud dalam Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997.

2. l,tekanisme Pembatahn SefiDikatHak llilik Atas Tanah karena
cacat hukum adminisilrasi

Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi

dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data

pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana

tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) Perkaban Nomor 3 Tahun 2011. Cacad hukum

admnistrasi merupakan salah satu sebab, bahwa suatu Sertipikat Hak Atas Tanah

untuk dilakukan Pembatalan. Sertipikat Hak Milik Atas tanah yang terdapat cacat

hukum administrasi, Badan Pertanahan Nasional dapat melakukan perbuatan

hukum berupa Penerbibn Keputusan Pembatalan. Cacat hukum administrasi

yang dimaksud yaitu dapat dilihat dalam Pasal 62 ayat (2) Perkaban Nomor 3

Tahun 2011 yang menetapkan:

a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau perdaftaranhak

tanah;

b. Kesalahan pruedur dalam proses pendafiaran peralihan hakdanlahu

sertipilot pengganti;
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c. Kesalahan prosedur dalam pro66 pendaftarcn penegaen

dan/ataupengakuan hak atas tanah bekas milik adaU

d. Kaalahan prosedur dalam prCIss pengukuran, .pemetaan

dan/aEuperhitungan luas;

e. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas bnah;

f. Kesalahan subryek dan/atau obyek hak; dan

g. Kesalahan lain dalam penerapan peratnran Perundang-undangan.

permohonan dalam pioses penanganan aEs sertipikat hak milik atas

tanah yang cacat hukum adminisfiasi diajukan oleh pihak yang

berkepenungnn/penohon abu kuasanya. Pasal'6{ ayat (3) Perkaban Nomor 3

Tahun 2011 nrenYatakan balwa:

Sur:at penrotronan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

datapendukung antara lain:

a. Sertipikat hak ahs tanah yang kedapaftn cacat hukum Administrasi;

b. Hasil pengolahan &ta yarE membuktikan adanya acat hukum

,a,

adminisfiasi;

c. Salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan puh.rsan yang subebnsinya menyatakan tidak sah dan/ atau

palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan seftipikat hak

atas tanah;

d. Surat-surat tain yang mendukung alasan permohonan pembatalan.

.",
Tata cara dalam Pembatalan Sertipikat Hak Milik AEs Tanah karena cacat hukum

adminisfiasi sama der-,gAn tata cara Pembablan Sertipikat Hak Atas Tanah

sebagairnana yang diah.rr dalam Pasat 67 ayat (1) Perkaban Nomor 3 Tahun 2011
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yang menetapkan bahwa: oPtose penanganan permohonan pelluabn hukum

peftanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi

melalui tahapan penangpnan se@aimana dimaksud dalam Pasal 27'.

Selanjutrrya adapun tata cara penarganan lrang daihrr dalam Pasl27 Perkaban

Nomor 3 Tahun 2011Fiht:

a. Penelitian/pergolahan data pergadtnn;

b. PereliUan lapangan;

c. Penyelerggaraan Gelar lGsus;

d. Penyusunan Pisalah kngolahan Data;

e. Peny'npan berita acara/surat/keputusan; dan/atau

f. l4onitoring dan evaluasi Erhadap hasil penanganan sengketa.

Mekanisme Pernbatahn Sertipitcat Hak Milik Atas Tanah yarlg cacat Hukum

Adminisfiasi dan belum dialihkan haknya diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Perkaban

Nornor 3 Tahun 2011, yang menehpkan bahwa:

Sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dan belum dialihkan

haknya dilakukan melalui proses:

a. Dilakukan penelitian oleh Kantor BPN setempat sebagnimana dimaksud
dalam Pasl27 sampai tahap pembuatan Risalah Pengolahan Data paling

lambat 3 (Uga) bulan setelah merrerima surat permohonan;

b. Dalam hal Risalah Pengolahan Data berkesirnpulan bahwa terdapat cacat

hukum adminisfiasi )rang dapat berakibat bablnya sertipikat hak atas

tanah, Kepala Kanbr nrengjukan usulan pembatalan sertipikat hak atas

tanah kepada fjabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73.

c. Pejabat yang berwenang sebagoirnana dimaksud dalam huruf b
melakukan penanganan melalui bhapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasril 27 sampai dengan pembtntan Risalah Perpolahan Data paling

lambat 3 (Uga) bulan setelah menerirna usulan sebagaimana dimaksud
huruf b unh.rk menetapkan perbuatanhukum pertanahan berupa:
1) penrbatalan sertipikat hak atas tanah yarg cacat hukum administrasi;
2) penetapan pencatabn dalam Buku Tanah dan Daftar Umum lainnya;

3) penolakan usulan pembatalan.
d. Dalam hal peFbat benrrenarg sebagaimana dirnaland dalam PasalT3

tidak dapat mengambil suahr keputusan, diusulkan untukdilakukan Gelar

a
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Istimewa guna menentukan dapat tidaknyapenrbatalan sertipikat yang

terdapat cacat hukum administrasi;
e. Selanjugrya dilakukan tindakan sesuai dengn putusan C'elarlstlmeola;
f. Dalam hal Er@pat gugatan ke pergadilan dengn keputusanpengndilan

yarE merputkan danya cacat hukum administrasi, BPN RI Udak

melakukan upaya banding atau kasasi dan langsungmelaksanakan
prrtusan pengpdilan Ersebut.

Diatumya mekanisrne Pembatalan Sertipil6t Hak Atas Tanah sebagi

pelalaanaan Puhrsan Perqadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

menrpakan salah sah-r penempan asas kepastian hukum berupa pelaksanaan

putusan hakim se@ra nyaQ begitu jtlga pefiutan Aparatur Badan Perbnahan

Nasional Badan PerEnahan Nasional berupa Penrbatalan Sertipikat Hak Milik Atas

Tanah karena cacat hukum administra$ iuga merupakan sahh safu pelaksanaan

asas kepastian hukum, yaiUr kepastian bagi Undakan pemerintah dalam hal

memberikan kepastian bagi masyarakat fang merasa dirugikan karena

Seftipikatnya menjadi Udak sah akibat adanya cacat hukum administrasi.

Berdasarkan teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls bahwa

keadilan hanfa bisa dipahami jika dipmisikan sebagAi keadaan yang hendak

diwujudkan oleh hukum sehingga untuk mewujudkan keadilan bagi pihak-pihak

yang terlibat dalam pembatalan seftipikat hak milik atas tanah agnr dikaji secam

mendalam mengenai peraturan-peraturan hukum nasional yang dipergunakan

sebagai payury hukum untuk menyeleaikan sengkeb atas sertipikat hak milik

atas tanah yang dibatalkan. Dibatalkannya suatu seftipikat hak milik atas tanah

kemudian diterbitkannya sertipikat perpganti, tentunya agar dapat memberikan

keadilan bagi para pihak. Baik itu pembatalan yang diakibatkan karena cacad

administrai maupun pembatalan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang

telah memperohh kekuatan hukum tetap.
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Berdasarkan pemaparan mengenai pembatalan sertipikat diatas maka dapat

diketahui bahwa

1. pembatalan sertipikat karena cacat admnistra$ dan dilalsanakan apabila

seca6 nya@ ditenrukan adanya kekelinnn dalam penerbitan hak atas

tanah misalnya sertipikat ditandatangni bukan oleh Kepala Kantor yang

menjabat pada saat penandatanganan, sertipikat ditardatangani oleh

pejabat selain Kepala Kanbr namun tidak sesuai dengan kewenangan

yang ditenh.rkan oleh perahrran perundang-undangBn, misalnya Kepala

Seksi Pendaftaran Tanah dan Hak Tanah diberikan kewenangan untuk

menandatangani Sertipikat derpan luas objek sampai 500 meter persqi

namun ia menandatangani sertipikat seluas lfrX) meter persegi'

Z. pembablan sertipikat karena cmt admnistrasi dan dilaksanakan tanpa

melalui putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan jika tidak

mengandung sengketa hak antara dua belah pihak dan apabila terdapat

sengketa dalam suatu permohonan pembatalan seftipikat baik sengketa

admnistrasi, sengketa hak ataupun indikasi tindak pidana maka BPN tidak

dapat melakukan pembatalan sertipikat karena dibutuhkan suatu Putusan

Pengadilan yang In kracht.

3. pembatalan sertipikat karena cacat admnistrasi dilaksanakan apabila

perubahan data pendaftaran tanah sudah tidak memungkinkan untuk

dilakukan. Sepanjarg masih memungkinkan adanya perbaikan data

pendaftaran tanah maka sebaiknya tindakan yang dilakukan hanya

sebatas perbaikan data pendaftaran tanah bukan pembatalan seftipikat.

78



4. Proses pembatalan sertipikat karena crcat admnistrasi membutuhkan

pengaturan yang lebih jelas misalnya mengenai kategpri cacat

admnistrasi yang dapat dibatalkan tanpa melalui putusan pengadilan,

mekanisne pembatalan sertipikat hak atas sertipikat )16rng mengandung

cacat admnistrasi, konsekuensi-konsekuensi rcng akan Umbul akibat

pembatalan tersebut dan rct admnlstrasi.

Setiap permehonan penrbatalan hak atas tanah yang mengandung

sengtceta baik sengketa admnistrasi maupun sergketa hak dan indikasi tindak

pidana han)ra bisa dibablkan melalui pembatatan sertipikat berdasarkan Putusan

Pengadilan. Pembahlan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi

hanya dapat dilaksanakan jika a) secara nya$ telah ditemukan adanya

kekelinnn, b) upaya perbaikan data administrasi Udak' memungkinkan

dilaksanakan dan c) tidak ada sengkeft anbra dua pihak abu lebih baik

terhadap sertipilot lrrrupun tefiadap tanah.

4.3 Kepastian Hukum Sertipikat Hak lrlilik Atas Tanah Yang Setelah

l-ewat 5 Tahun

Untuk memperoleh kepretian hukum dan kepastian akan hak abs tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Entang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agr:aria (UUPA) telah nreletakkan keurajiban kepada Pemerintah untuk

melalaanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, disamping bagi

, para pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas bnah yang ada padan)'a

sesuai dergnn ketentuan yang berlaku.se

seDjoko kakm dan Budinran Adi Rlrwanb, 1998, EksisExi PtoITa Wi Mksrp
l,l&nicne FtnUEi Agare Ghalh Indone#, Jakarta, hal. 19
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Bukti kepemilikan atas tanah di Indonesia adalah Sertipikat Hak Atas

Tanah. Sertipikat ini dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam

sertipikat terdapat data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan

buku tanah. Data fisik msnrBt rnengenai letak, babs, luas dan keterangan

lainnya sedangkan data yuridis memuat mengenai status hukum, pemegang

haknya, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani tanah

tersebut. Setiap perubahan yang terjadi baik dalam data fisik maupun data

yurirlis harus dicatat dalam surat ukur dan buku tanah.

Meskipun blah mendapatkan pengakuan menurut UUP& sertipikat hak

atas tanah belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum pemiliknya karena

dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain

yang merasa memiliki bnah dapat menggugat pilnk yang namanfa tercantum

dalam sertipikat secerrt keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat Kepala

BPNlKepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha

Negafta, atau gtgaEn )iang menyangkut teknis administrasi penerbitannya.Go

Adanya arqgapan bahwa pendafuran tanah di Indonesia saat ini belum

dapat memberikan jaminan kepastian hukum dapat dilihat dari banyaknya

sengketa abs kepernilikan tanah, sengkeb atas sertipikat gnrda yaitu adanya

dua sertipikat yang berbeda dengan objek yang sama, sertipikat palsu dan juga

sengketa pemilikan tanah yang tidak akurat kebenarannya sebagBi akibat dari

manipulasi data serta bukti pemilikan atau alat buKi awal yang berupa pipil dan

surat pemberitahuan pajak terhubng yang dipergunakan sebagni dasar

pendaftaran tanah, maupun Erjadinya sengketa batas akibat penunjukkan batas

6ofulrnad Murd, 1997, Mmhi*rei Wwt fubksnanrp Mm tuaAtik, Mandar
Malu, Bardung, hal.,16
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yang dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui secara pasti dan produk-

produk hukum dari pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berupa aKa-akta

yang di buat dengan kurang hati-haU.

Konflik atau sengkeb atas kepemilikan tanah yang terjadi tidak hanya

abs bnah yang belum tedaftar stram hukum dan memiliki seftipikat namun

konflik juga bisa terjadi atas tanah )rang telah terdaftar dan memiliki seftipikat.

Hal ini menunjukkan bahwa alat buKi berupa sertipikat atas tanah belum

menjamin kuatnya hak saeorang atau badan hukum atas tanah.

Gugatan tefiadap terbitnya sertipilot hak milik atas tanah,

selaindisebabkan karena sertipikat merupakan alat buKi kepemilikan hak atas

hnah, sertipikat juga merupakan salah sah.r Keputusan Tata Usaha Negara png

bersifat penetapan (@rikitgD. Oleh karena itu maka sertipikat hak atas tanah

juga merupakan suatu kepr.rtusan pemerintahan yang benifat konkret dan

individual, yang merupakan pengakuan hak atas tanah bagi pemegang hak

tersebut. Timbulnya gl4atan atas terbitnya seftipikat hak milik atas tanah

disebabkan karena sistem pendaftaran bnah yang dianut di Indonesia adalah

sistem publikasi negatif sehingga dapat diartikan bahwa kebenaran data fisik dan

data yuridis yang tercanhrm di dalam sertipikat harus diterima sepanjang tidak

ada alat bu|6i lain yang membuKikan sebaliknya, dalam hal ini dapat disebut

bahwa keberadaan sertipikat hak milik abs tanah bukanlah alat buKi yang

bersifat muUak

" Sertipikat sebagBibnda buKi hak yang bersifat muflak apabila memenuhi

unsur-unsur secam kumulatif yaitu :

a. Sertipikat d'l@rtitkan seca6 sah atas nama orang atau badan hukum
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b. Tanah diperoleh dengn itikad baik

c. Tanah di kuasai secara nyata

d. Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak ada yarg

mergnjukan keber:a$n secarc tertulis kepada pemegang sertipikat dan

Kepala lGntor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak

mengajukan gugahn ke pengdilan mengenai pengrnsaan tanah atau

pererbit sertipikat.6l

Pendaftaran tanah dalam siste+n publikasi negatif dapat dikehhui bahwa

negara Udak menjamin kepastian dan kebenaran data yang disajikan dalam

sertipikat, hal inilah yang menimbulkan peluarg bagi pihak lain yang keberatan

atas Erbitnya sertipikat hak atas yaitu sertipikat hak milik atas tanah suatu

bidang tanah teft€ntu menggugat pihak yang namanya tercantum dahm

seftipikat tersebut, atau menggugBt peiabat yang berwenang menefiitkan atau

mengeluarkan Sefipikat hak milik atas tanah tersebut. Apabila suatu Seftipikat

Hak Milik atas tanah terdapat adanya cacat hukum administrasi atau terdapat

putusan perqndilan yang telah memperoleh kektntan hukum tetap/ inkncht,

maka permasalahan hak milik abs tanah dapat diselesaikan oleh pemerintah

(dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional) dengAn melakukan pengkajian dan

penangpnan kasus peftanahan tersebut.

Berdasarkan sistem rreqatif maka berarti daftar umum yang

diselenggBrakan di Pemerintah dengan prinsip pernilik terdaftar tidak diliMungi

irukum, tidak mempunyai kekutan buKi yarg muUak. Pemyataan sertipikat

menrpakan alat buKj yang kuat tetapi tidak muflak menyimpulkan banwa

6ltlrip Sartuso, ZOll, Hukum Agrarb: Kaiian Konprdadl Keri(ana, lakarta,
(selanjulnfa dishrt Urip Sanbeo It) hal. 319
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Indonesia dalam hal ini UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997 menggunakan

sistem publika$ negBtif yang mempunyai umur po6itif. sistemnya bukan negBtif

mumi, karena dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat 2 huruf c UUPA, bahwa

perdaftaran menghasilkan surat-surat tanda buKi halq yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat62

Dalam suatu sengketa bnah tidak selamanya berpangkal dari tuntutan

warga masTarakat yang tanahnya dicaplok oleh orcng lain yarg tidak befiak,

tetapitklak jarang t€riadi hrnhrtan mereka yang Inerasa berhak dan orang-orang

yang berspekulasi menuntut tanah orarg lain yang ingin dikuasainya karena

mereka mergetahui "si pemilik'Udak punya bukti yarg kuat terhadap tanahnya.

Selain ah, iuga Udak iilrang terjdi sengketa tanah yang iustnr berpangkal pada

tirlak adanya jaminan kepastian hukum dari alat bukti yang dipunyai oleh pemilik

tanah termasuk sertipfkat bnah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Nasional (BPN) berupa sertipikat.G

Sariita mengemukakan pendapatrrya mengenai sengkeb perbnahan

sebagBi Perselisihan yang terjadi antara dm pihak atau lebih yang merasa atau

dirugikan plihak-pihak Ersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas

tanahnya, yang diselesaikan melalui muqyawarah atau melalui pengadilan.#

Tujuan adanya pendaftaran dan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah

adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegpngoYd, namun dengan

adanya ketentuan yar€ rnenyatakan bahwa sertipikat bukan merupakan alat

buKi yarg muUak maka kepa*ian hukum menjadiUdak terjamin

62Bo€di l-larsdp l, q.at, hal.82
63Gard.in, tury&ian furyke rertutw, df

sengketa-pertandan.hEnl. diakses pada 15 Mei 2015

@ferk'dan Wi @ian e Hbndran, Tuq&qft
hrstaka, Yogfrkarta,hal. I
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Kekuatan pembuktian seftipikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 32

Ayat (1) PP Nomor 24Tahun 1997 bahwa :

selama belum dibuftikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang

dicanhrmkan dalam sertjpikat harus diterima se@Bi data yang benar, baik
datam pernbrcEn hukum sehari-hari rnaupun dalam sengketa di Pengadilan,

sepanjang data tersebut seuai dengan apa )rang tercantum dalam surat
ukur dan buku tanah yang bersangkuhn dan bahwa orarg tjdak dapat
menuntut tanah 1arp sudah bersertipikat atas nama ortrrg atau badan
hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikelmdonnya sertipikat itu ia
tidak mengajukan gugEtan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut
diperoleh orarg atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan
secart fisik nfata dikuasai olehnya atau oleh orarg lain atau badan hukum
yang mendapafl@n persehrjtnnnya.

Kepntuan Pasal ini berarti bahwa selarna tidak dapat dibuktikan sebaliknya data

fisik dan data yurirlis farE tercantum harus diterima sebagBi data yang benar

sepanjang data tersebut sesuai dengAn dab yang tercantum dalam buku tanah

dan surat ukur yarg ada di Kantor Pertanahan. Hal ini berarti sertipikat hak milik

atas tanah masih dapat dicabut, digugurkan hingga dibatalkan apabila terdapat

pembuKian sebaliknya yang rnenyatakan ketidakabsahan dari sertipikat tersebut,

baik yang disebabkan karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap atau karena ada cacad hukum administratif atas peneftibannya.

Boedi Harsono mengemukakan bahwa pemohon disebut sebagai

penerima hak setelah diterbitkan surat keputusan pemberian hak yarg

bersangkutan. Setelah dilaksanakan pendaftaran haknya dalam buku tanah, ia

menjadi pemegong hak yang diperolehnya.6 Sertipikat hak atas tanah masih

menghadapi kemungkinan adanya gL€Ehn dari pihak lain yang merasa memiliki

hak atas bnah tersebut sehinggn apabila dapat dibuKikan secam hukum bahwa

6sBoedi tlarsono l, q.aQ hal. 398

84



&

$
+

F

I
i
i,
,

:

:

a

'

ia adalah pemilik yang sebenarnya, maka sertipikat hak atas hnah dapat

dibatalkan.6

Berapa lama pun seseo6ng memilikiatau menguasai suahr bidang atau

hak atas tanah maka bukan berarti tirlak dapat di aiukan tuntutan abu gugaEn

untukkepemilikan atau penguas;inn brhadap bidang tanah abu hak atas hnah

tersebut. Keputtrsan mengenai kepemilikan atau penguasaan terhadap Suahl

bidang bnah yangplah dikuasaises@rang walaupun telah melernati walGu yarg

telah ditentrkan tidaklah muflak karena tetap dapat diajukan tuntutan terhadap

kepemilikan atau perguasaitn tersebut, dan nantinya apabila masuk ke dalam

ranah pengadilan makahakimlah yang dapat menentukan apakah tirdakan

kepemilikan tersebut berdasar itikad baik atau tidak.

6A.P Parlirdungan, @.oi hal. 127
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BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK

MILIK ATAS TANAH SETELAH LEWAT TANGKA WAKTU 5 (LIl'lA) TAHUN
YANG DIBATALI(AN

5.1 Konsekuensi Yuri{is Atas Kepufusan Pembatalan Sertipikat Hak

trlilik Atas Tanah

Sertipikat Hak Milik Atas tanah nrerupakan salah satu Keputusan yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal

6 pp Nomor 24 Tahun 1997. Oleh karena sertipilot Hak Milik Atas tanah

merupakan keputusan, maka secara teoriUk dalam hal dilakukannya Pembatalan

keputusan dapat terjadi karena barErl (nietig), batal demi hukum (wn rrchbwqe

nietig\ dan Capat dibatalkan (uemie@baf1. Apabila terhadap terbitnya suatu

Sertipil6t Hak Milik Atas Tanah apabila terdapat pihak yang berkeberatan atas

terbitnya Sertipikat tersebut, maka terlebih dahulu mengajukan keberatan pada

Kepala Kantor Pertairahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, namun apabila

tidak mendapatkan penyelsaian maka dapat mengajukan banding administraUf

berufn pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas hnah tersebut kepada Instansi

absan yaitu kepada Kepala Kantor Wlayah Badan Pertanahan Nasional maupun

kepada Kepala Badan Perbnahan Nasional.

Dalam hal penyelesaian kasus pertanahan terhadap putusan

pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun adanya suatu

cacat yuridis dalam penerbitan suatu Sertipkat Hak Milik Atas Tanah, maka

tstradap sertipikat hak milik abs tanah tersebut dapat dilakukan suatu tiMakan

hukum pemerintah datam hal ini pejabat yang berwenang unh.rk melakukan

pembatalan.
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pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah merupakan salah satu wujud

dari pengelolaan dan pengkajian suahr kasus pertanahan. Menurut Pasal 2 ayat

(1) Perkaban Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan:

Pergelolaan Pengkajian dan Penanganan lGsus Perbnahan dimaksudkan untuk:

;. mengetahui akar, sejarah dan tipologi kasus pertanahan dalam rangka

merumuskan febfafan strategis penyelesaian kasus pertanahan di

Indonesia;
b. menyelesaikan kasus pertanahan yang disampaikan kepada Kepala BPN

ru agar bnah dapat dikusai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan

oteh pemiliknya serta dalam mngka kepastian dan perlindungan hukum.

Kemudian datam ayat Pasal 2 ayat (2) Perkaban Nomor 3 Tahun 2011

menetapkan bahwa:

pergelolaan Pengkajian dan Penanganan lGsus Pertanahan bertujuan untuk

metinetifan fepastiln hukumakan perguali.tan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah di Indonesia.

Ketentuan pasal ini berarti bahwa terbitnya sertipikat hak milik atas tanah

sebagai wujud dari penyelesaian kasus pertanahan sehingga akan memberikan

jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang bertepentingan terhadap hak

milik dari bidang tanah.

Kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap seftipikat hak

atastanah termasuk juga pembatalan seftipikat hak milik ahs tanah adalah

berada pada Kepala Badan Pertanaha;r Nasional Republik Indonesia,

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2OLl

(selanjuurya disebut Perkaban Nomor 3 Tahun 2011), yang menetapkan

Pemutusan hubungan hukum atau pembahlan hak abs tanah atau

penrbablan data pemeliharaan data pendafiaran hnah dilaksanakan oleh

KePala BPN RI.
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Selainitu dalam ketentuian Pasal 58 ayat (1) Perkaban Nomor 3 Tahun

2011 menetapkan

Kepala BPN RI menerbitkan keputusan, peralihan danlatau pembatalan

hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pergadilan yang telah
manrperoleh kektnbn hukum tetap.

Dengon kerrvenangan yang dimiliki oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Irdonesia unhrk menerbitkan Keputusan Pembatalan Hak atas tanah

tennasuk juga pembatalan sertipikat hak milik atas tanah, maka akan

menimbulkan tanggung jawab terhadap penerbitan Kepufusan tersebut-

Organ atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan hryas

serta woryenargnya disertai dergnn tanggurp jawab. Tanggung jawab pribadi

terjadi apabila fjabat atau organ penrerintah dalam melakukan Undakan hukum

tidak sestni dengan weurenarg yarg dimiliki atau dengan kata lain

tanggungiawab pribacli berkaitan dengan perilaku menyimpang aparat

pemerintah tefiadap peraturan Perundang-Undanganan dan Asas-asas Umum

Pemerintahan Yang Baik.

Tanggung jawab pada dasamya mempunyai makna bahwa setiap

perbuatan seseorang U@k terlepas darihasil ahu akibat dari perbuatan tersebut

dimana atas perbuatan tersebut seseonng tersebut dapat dituntut untuk

melalaanakan suatu perbuatan yang layak yang diwajibkan kepadanya. Di dalam

teori hukum dikenal pengertian pertanggung jawaban, pertama ialah

pertanggung jawaban dalam arti sempit yaitu tanggung jawab tanpa sanksi,

yang kedua ialah tangrgung jawab dalam arti luas, yaitu tanggung jawab dengan
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sanksi.67 Tanggung Bwab jabatan organ atau pejabat pemerintah berkaitan

dengan legalitas aEu keabsahan Undakan pemerintah. Ruang Lingkup legaliEs

tindak pemerintahan meliputi: wewenang, prosedur, substansi'ffi

Kewenangan unhtk menerbitkan Keputusan Pembatalan Hak Abs Tanah

dapat di limpahkan kepada Kepala lGntor Wlayah Badan Perhnahan Nasional.

Melihat jumlah kasus pelbnahan yang ditangani oleh Badan petbnahan nasional

tersebut, maka Pergalihan se@ian wavenang dari pemerinbh pusat yaitu

Kepala Badan Pertanahan kepada bawahan sangat berkaitan dengan masalah

efiensi waKu dan keermaEn dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Manya pemusabn we$renang, menyebabkan pemerinhh pusat yaitu Kepala

Badan pertanahan Nasional atau atasan akan dihrmpuki dengn banyak masalah,

sehingga memedukan banyak waktu untuk menangani dan menyelesaikan kasus

yang ada, )rrlng menyebabkan masalah menjadi tertunda dan berlarut-larut.

Fungsi pengalihan sebagian kewenangan tersebut yakni menghindari

kemungkinan perbenturan antara keharusan memecahkan banyak persoalan

datam waKu terbatas tetapi harus mempertimbangkan secara cermat dan

menjamin rnutu keputusan yang diambil.

Terkait dengan Ke',venangan Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam

menerbitkan Keputusan PermabaElan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah,

wewenarg delegasi merupakan SuahJ Glra untuk memperoleh wewenang bagi

pejabat atau organ pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, dimana

ddlam wewenang delegasi ini terjadi suatu penyerahan weurenang yarg

6TLuknan l-lahm, 2012, Fltofi KewspngBn Organ Lanbga Wah, fu@<tif fari
Go{pmi bn Wrb-atbd blam knpbrypran tumsindtan ilqn Huktm dan Kesahnn,

Se{ara Press, Mahng, hal. 47
sPhilipts M. Hadlrn, d..al, op.cit, hal. 17
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menyebabkan terjadi pergeseran kompetensi dari pemberi delegasi (delegans)

kepada penerima wewenang (delegataris). Pelimpahan wewenang ini

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Perkaban Nomor 3 Tahun 2011

yang menetapkan Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksgd pada ayat (1)

dapat didelegasikan kepada Deputi atau Kakanwil. Selanjufrya pelimpahan

kewenangan dalam pembablan hak abs tanah dapat dilihat dalam Pasal 74

Perkaban Nomor 3 Tahun 2011 menetapkan:

Kakanwi I mempunyai kewenangan untuk membatalkan :

a. Kepr*ubn Pemberian Hak abs tanah yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor )ang Erdapat cacat hukum administrasi dalam penerbihnnya;

b. Keoutusan pemberian hak atas tanah yang kalenangan pemberiannya

dlimpahkan kepr36a Kakan dan Kanwil unhrk melaksnaakan putusan

pergadilan yang Elah memperoleh kekr-ratan hukum tetap;

c. i{ali milak a6i satuan Rumah Susun un6k melaksanakan putusan

pengadilanyangtelahmemperotehkekuatanhukumtetap;dan
d. irenOanaran nal atas tanah asal penegasan/pengakuanhak yang terdapa]

cacat hukum adminisfuasi dalam penerbitannya dan/atauuntuk

melaksanakan puhrsan pengpdilan yang telah mempercleh

kekuatanhukum tetaP.
e. Pencatatan data yuridis / fisik dalam pemeliharaan data pendaftaran

tanah sebagai lanjtrtan dari penyelesaian kasus peftanahan.

Berdasarkan rumusan Pasal-Pasal yang diuraikan tersebut mengArdung

makna bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan

untuk membatalkan sertipikat Hak Atas Tanah termasuk iuga sertipikat Hak Milik

Atas Tanah hanya melimpahkan kewenangan tersebut kepada Kepala Kantor

Badan Pertanahan Nasional, sedangkan yang mempunyai kewenangan untuk

menerbitkan Sertipikat Hak Milik Abs Tanah sebagai salah sahr bentuk dari

kepuhrsan Tata Usatu Nqara adalah berada pada Kepala lGntor Pertanahan

Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasat 6 ayat (1) PP

Nornor 24 Tahun 1997 fang menentukan bahwa
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Dalam rangka penyelenggarcan gendafuran tdl]E/h srub€/gaimana

dimaksud dalam pasai S tugs pelalaanaan perdaftaran tanah dilakukan

oleh Kepala Kantor Peftanahan, kecuali kegiabn-kegiatan teftentu yang

oleh Perahlran Pemerintah ini atau perundang-undangan yang

. bersangkutan ditrgaskan kepada Pejabat lain'

Sehingga berdasarkan aqs-667nfurius adtg yaifu suatu Keputusan TaE

usaha Negara dibatalkan atau dicabut oleh Pejabat )'arE mengeluarkan

keputrsan tersebut, maka yang seharusnya berwenang membatalkan adalah

Kepala lGntor perbnahan lGbupaten/Kota yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik

tersebut.

Ketentuan Pasal 75 Perkaban Nomor 3 Tahun ?:}tl, menetapkan

Kalonwildalam menerbitkan kepuh.rsan pembatalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 74atas nama Kepala BPN RI. Dari ketentuan Pasal 58 ayat (2)

perkaban Nomor 3 Tahun 2011 tersebut bermakna bahwa adanya pelimpahan

kewenangan se@ra delegasi dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia kepada Kepala Kantor wlayah Badan Pertanahan Nasional dalam hal

penerbitan Keputusan Pembatalan, tetapi apabila dilihat dalam ketentuan Pasal

75 Perkaban Nomor 3 Tahun 2011 terlihat bahwa Kepala Badan Peftanahan

Nasional Republik Indonesia melimpahkan kewenangan kepada Kepala Kantor

Wlayah Badan Pertanahan Nasionaldalam bentuk mandat, karena Kepala Kantor

Wlayah Badan Peftanahan Nasional bertindak atas nama Kepala Badan

pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berarti dalam hal ini telah terjadi

inkonsistensi rumusan norma dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2011, sehingg

terlihat adanya ketidak harmonisan dalam Peraturan Kepala Badan Perbnahan

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tersebut, terutama dalam hal
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Tanggung jawab apabila terjadi gr.ryatan terhadap diterbitkannya Keputusan

pembatalan sertipikat hak milik atas tanah. Ketidak harmonisan suafu norma

menyebabkan brjadinya konfl ik norma.

peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesh Nomor

3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan lGsus

Perbnahan )ang tnerupakan peraturan dasar )'ang rnengatur tenbrE

pembatalan Sertipikat l-lak Atas tanah termasuk Pembatalan Sertipikat Hak Milik

Atas tanah dibentuk karena adanya smhr delegasi wewenang dari Presiden

se@imana yang dhhrr dalam Perahrran Prsiden Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2006, sehirppB Kepala Badan Pertanahan Nasional memiliki kebebasan

untuk mena6irkan ruang lingkup wewenang dari Badan Peftanahan Nasional

yang diahrr dalam Perahrran Presirlen Republik Indonesia Nornor 10 Tahun 2006,

dimana peraturan tersebut tidak mengahlr secara tegas mengenai wewenang

yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional, tetapi hanya mengatur tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional, sehingge dengan &mikian

maka dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional memilik kebebasan menatsirkan

lingkup we$renangnya termasuk dalam penerbitan Keptrtusan Pembatalan

sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden

tersebut dan menentukan kapan dan cara bagOimana weu,enang tersebut

dilaksanakan.

Apabila terhadap terbitnya suatu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah apabila

terdapat pihak yarg berkeberatan atas terbitrrya Sertipikat tersebut, maka

terlebih dahulu nerqajukan keberatan 'pada Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota yarE bersangkutan, namun apabita Udak mendapatkan
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penyelesaian maka dapat mengajukan barding administratif berupa Pembatalan

Sertipilot Hak Milik Atas tanah tersebut kepada Instansi atasan yaitu kepada

Kepala Kantor wlayah Badan Pertanahan Nasional maupun kepada Kepala

Badan Fertanahan Nasional.

Konsekuensi yuriflis atas ditefiitkan Keputusan penrbatalan Sertipikat Hak

Milik Abs Tanah yaitu dapat menrberikan kepastian hukum abs kepemilikan hak

atas tanah, )En9 seca6 teori$s pembaQlan suatu kepghrsan dalam hal ini

sertipilot Hak Milik Atas tanah dapat berakibat tr;1f;r| (nietig), batal demi hukum

(uan tdt$wqe nietii; dan dapat dibahlkan (wmiatigfufl' Perbedaan antara

rnitril @ididl, batal demi hukum (wn rdr$ruege ni@) dan dapat dibatalkan

(uamiatufuflsebagaimana dikenrukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa "Nietig

berarti bahwa bagi hukum perbuatannya yang dilakukan diangrgap tidak ada'

Konsekurensinya, bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pemah ada'

Vemietigfur berarti bagi hakim perbuatan yang dilakukan dan akibatnya

dianggBp ada sampai waktu pembablan oleh hakim atau badan penrerintah lain

yang konrpete n. Nietigheid wn rrchButqe artinya bagi hukum akibat suatu

perbuatan dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu keputusan yang

membatalkan pdrbuatan tersetnrt.a

Dalam hal suatu sertipikat Hak Milik mengardung cacat hukum

administrasi yaitu terjadi karena kesalahan pr3sedur atau cacat yuridis dalam

penertritannya yarg menyebabkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah menjadi batal

demi hukum, maka Sertipikat Hak Milik Atas tanah tersebut meniadi batal sejak

diterbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut (ar tutrc lperbtntan dan akibatnya

sphiligs M. Hdim, 1985, frngdtiinr-Mggtbn Mr ffit41 Tin&k frmetinbteO

Djurnali, 9rrabaYa, lal. 24
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dianggap tirJak tidak pemah oda)', sehingga penerbihn Sertipikat tersebut

dianggap tidak pemah ada atau dianggap tidak pemah diterbitkan.

. Apabila Erdapat putusan pergBdilan yang tehh manperoleh kekuatan

hukum tetap, dimana se@Ai Undak lanjtrt dari Puhrsan Perrepdihn yang telah

memperoleh kekuatan hukum Etap yaitu diterbitkannya Kepr.rtusan pembatalan,

karena hakim tidak dapat secrra langsung membatalkan smfu kepuhlsan,

sehingga akibat dari penerbitan Keprtr.rsan pembatalan adalah dilihat dari amar

ptrhrsan pengndilan yang telah memperoleh kektntan hukum t#p (inknchfi,

apabila Putusan Pengdilan menyatakan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah batal

derni hukum, batal, tidak sah atau Udak menrpunyai kekuabn hukum tetap,

menyebabkan tanah yang dlterbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang

dibatalkan kembali ke@a Stus semula, maka Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

menjadi batal seiak saat diterbiV,an (*.tunC), atau dengnn kata hin Seftipikat

Hak Milik tidak berlaku sejak diterbitkannya Sertipikat tersebut. Namun apabila

dalam hal penerbitan Keputusan tersebut terdapat keberatan dari pihak-pihak

tertenhr, maka dapat ditempuh melalui upaya admistratjf yang terdiri dari

keberatan dan banding administratif dan dapat ditempuh melalui jalur hukum

dengan nrengajukan gugatan di Pengadilan Tab Usaha Negara atau bmbaga

peradilan umum.

Konsektcnsi yuridis dari adanya pembatalan sertipikat hak milik atas

tanah berdasarkan pemapamn yang tehh dikemukakan diatas maka dapat

'diketahui bahwa Pembatalan sertipikat menimbulkan akibat kepada pernegang

sertipikat yang dibatalkan, maupun kepada phak yarg memirtakan pembatalan.

rcPhilins M. Fladt:n, 2010, K*utlwt Abt Hukm Mminifrdi (Jmurn, Univerci6
Trbakti, Jakarta, hal. 74
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Akibat hukum pembatalan sertipikat terhadap pemegang hak adalah Udak bisa

melakukan perbuabn hukum terkait dengn sertipikat tersebut. Terhadap pihak

yarg memintakan penrbatalan sertipikat, dapat mengajukan pennohonan

pembatalan sertipikat da BPN dan meminta permohonan penerbitan seftipikat

baru

5.2 Perlindungan Hukum Bagi PemegBng Sertipikat yang dibatalkan

seftelah l€wat 5 Tahun

Perlindurgan hukum tenltama bagi rakyat dengan tindak pemerintah

sebagai Utik sentral, (dikaitkan dengnn perlindungnn hukum bagi rakyat)

sehinggB dibedakan dua macam perlirdungan hukum bagi rakyat, yaitu:

perlindungan hukum yang preventif dan perlindungAn hukum yang represif.Tl

Perlindungan hukum secam prefienUf memberikan kesempatan kepada rakyat

unfuk mengaiukan keberatan (inspna|) atau pendapatnya sebelum suatu

keputusan pemerintah merdapat bentuk yang definiUf.

Berdasarkan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh

philipus M. Hadjon maka perlindungan hukum dapat diberikan seclra preventif

dan represif. Perlirdungan hukum yarg preventif bertujtnn untuk mencegAh

terjadinya sengketa Perlindungan hukum yang preventif sangat besar aftinya

66gi tindak pemerintahan yang didasarkan ke@a kebebasan bertindak karena

dengan adanya perlindungBn hukum yang preventif penrerintah terdorong untuk

bersikap hati-hati dalam mergambil keputusan yarg didasarkan pada diskresi-

Perlirdungan h ukum represif bertgj uan u nhrk menyelesa ika n serg keta. 2

TrPhilipus M. l-ladirn, 19117, Hlind.ngan Hukm Wi Rakqt llrfu76b, Bina llmu,

Suraba),a, hal. 1-2
nlM,lpil.3
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Perlindungnn hukum bagi pemegang hak yang Erdaftar yaitu Udak bisa di

ganggu gugat, maka panegarg hak )arg terdaftar brsebut adalah pemegang

hak yarg sah menurut hukum sehirggn perdaftamn berarti merdaftarlon status

seseo6rg sebagni pemilik hak atas tanah. Sistem pendaftaran tanah negptif,

yarg mernungkinkan pgrnegarp hak Edaftar dapat dignggu gugat, maka alat

pembuKian )rarg utama dalam pqnerilcaan di pengadilan adalah alG peralihan

fnk, sedangkan sertipikat hak atas tanah hanya merupakan hasil akhir dari suahr

proses penyelidikan riwayat penguitsaan tanah yang hasilnya akan merupakan

alas hak pada fndaftaran pertama dan proses-Foses peralihan hak untuk

selanjutnya.R

Bagi pernegang hak atas tanah, mqniliki sertipikat mempunyai nilai lebih

yaihr alon mernberikan kepastian hukum dan perlindungpn hukum sebab

dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, sertipikat merupakan tanda bukti

hak yang kuat, artinya pemegang hak atas tanah yarp namanya tercantum

dalam sertipikat harus dianggap sebagai benar sampai dibuKikan sebaliknya di

Pengadilan dengan alat bukti lain. 
-

pP Nomor 24 Tahun 1997 telah memberikan perlindungan hukum bahwa

seseorang yang tercanhrm namanya dalam sertipikat tidak dapat diajukan

glryatan oleh pihak lain yang mempunyai hak atas bnah setelah la,rrat waktu 5

(lima) tahun dan statr.rsnya sebagai pqnilik hak atas tanah akan terus dilindungi

sepanjang tanah itu diperoleh dengan iUlod baik dan dikuasai secara nyata oleh
i

pemegang hak yang bersargkubn hal ini sebagAimana tercantum dahm

ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Norpr 24 Tahun 1997 rcng menyatakan

RAndy ttartafto, J.,2014, Hutum Wratw tGnkffiik lsl tuli Tan$ Yang Hum
Tsbfur lbkAB Tandrnya, Laksbang Justbia, Surabrya, hal. 59
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Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat seara sah
atas nama ofttng atau badan hukum yang Inernperoleh bnah tersebut
dengan itikad baik dan secara nyab menguasainya, maka pihak lain yang
merasn mernpun)rai hak atas tanah itu tidak lagi menunhrt pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waKu 5 (lima) Ehun seFk diEr.bitkan sertipikat iht
Udak mengnjukan keberatan secara Ertulis kepada pemegang sertipikat
Kepala Kanbr Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak merqajukan
gugatan ke Pengndilan rnengenai penguasaan tanah atau pererbitan
sertipikat Ersebut.

Bedasarkan uraian pasal diatas maka dapat diketahui bahwa setelah 5 (lirna)

tahun sertipilot tanah tak bisa digtgat mempunyai dampak positif, yakni

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi orang yang telah

memperoleh sefipikat tanah dengan itikad baik. Derpan adanya pernbatasan 5

(lima) tahun dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, maka setiap

penggugBt dalam kasus tanah png sertipikahya telah berumur 5 (lima) tahun

dapat mengajukan eksepsr lerrat waKu, sehingga dapat dipastikan akan banyak

mengurangi kasus atau sengketa di bidary pertanahan.

Konsep rdt&rcrnerking se@aimana dianut dalam Pasal 32 ayat (2) PP

Nornor 24 Tahun 1997 memiliki tujuan memberikan kepastian hukum bagi kedua

belah pihak yaitu:

1. Bagi pemilik sertipikat kalau sudah lewat 5 (lima) tahun sejak

diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak

ada yang mengajukan gugatan, maka ia akan terbebas dari gangguan

pihak lain yarq memsa sebagBi pemilik bnah tersebut.

2. Bagi pernilik tanah yarg sebenamya, ia wajib merguasai tanah secara

nyata dan nrendaftad<an tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten
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atau Kota setempat agar terhindar dari kemungkinan tanahnya

didaftarkan atas nama omng lain'74

Ketentuan setelah 5 (lima) tahun sertipikat tanah tak bisa digugt , disatu

sisi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum tetapi disisi lain

kebijakan tersebut ju93 riskan dan tidak memberikan perlindungan hukum

kepada rakyat kecil yang seiauh ini belum sepenuhnya paham hukum'

Pergumurnan penerbitan sertipikat bnah di kanbr kepala desa/kelurahan abu

media massa Udak menjamin maqyarakat dapat mengehhui atas adanya

pengumuman sehubungan dengan penerbiEan sertipikat. Hal ini dikarenakan

masyarakat belum terbiasa membaca pengumuman di kelurahan atau media

massa.Ts

Penjelasan PP Nomor 24 Tahun LggT ditegaskan bahwa dalam

pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatrf, namun juga

mengandung unsur sistem posifif. Stelsel positif dihrangkan dalam hal adanya

@mpur tangan Pejabat Pembuat AKa Tanah dan kantor Pertanahan -terhadap

peralihan-peralihan hak atas tanah yang memberikan jaminan bahwi nama

orang yang terdahr benar-benar yang berhak tanpa menutup kesempatan

kepada yang berhak sebenamya untuk masih dapat membelanya'76 Jadi,

walaupun sertipikat merupakan alat bukti yang ktn! namun keabsahannya tehp

dapat digqat oleh pihak lain dengan didukung oleh buKi-buKi yang ktnt yang

dayt membuKikan sebaliknYa.

7a'l.Jrip Santoso 1, q.at hal. 27$280

^i,*il Soerodi), 2OOZ, KWffin Hukwn tlakAB Tanah di Infunaia, Arkola, Srrabaya,

hal. 186
T6Andrian gltedi m, oP.cit, ltal. 103
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menggugat bnah yang telah bersertipikat harus disambut dengan rasa gembim

karena akan memberikan kepastian hukum dan ketentralnan Pada orarE yang

telah mernperoleh sefipikat tanah dengan itikad b3rak.'77 Pengalaman

menunjukkan bahwa serirg Eridi sertipikat hak aEs tanah yang telah berumur

lebih dari 20 bhun pun (karena sertipikat tersebut telah diperpanjang sampai

dengan 20 tahun lrui) rnasih juga dipersoalkan dengnn mengpiukan gugntan.

Bahkan baik di Pengpdilan Negeri rnaupun ke Perqpdilan Tata Usaha Negara dan

pihak Ergugpt umumn),a tidak berhasil dengAn mengnjukan eksepsi

kedaluwarsaan baik akusatif maupun ertingbp karena Hakim menganggpp

Hukum Tanah Nasional kita berpfiak pada hukum adat yang tidak mengenal

lembaga verBrirg. DerqAn adanya pen,batasan 5 tahun dalam pasal 32 ayat 2

PP Nomor 24 Tahun 1997 maka setiap Tergr.rgat dalam kasus tanah yang

sertipikatnya telah berumur 5 tahun dapat mengajukan eksepsi lewat waktu.

Ketentuan pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 ini dapat dipastikan akan

banyak mergulzttlgi kasus/sengketa tanah.

Sistem publikasi positif bahwa Negara menjamin kebenaran data yang

disajikan, sistem positif mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan

perwujudan ungkapan -tide by rqistatiorl' (dengBn pendaftaran dicipfiakan

hak), pendaftaran menciptakan suatu ^indefusible bU{ (hak yang tidak dapat

diganggu guggt) dan'dre rqisfur is eveffiingl'(untuk memutuskan adanya

suatu hak dan pernegarg haknya cukup diliat buku tanahnya). Sekali didaftar

pihak yarq dapat menrbuKikan bahwa dialah pemegang hak yarg sebenamya

kehilangan haknya untuk menuntut kembali tanah yang bersangkutan. Jika

4rw-an Soerodir, q.at hal.187
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pendaftaran terjadi karena kesalahan peiabat pendaftamn dia hanya dapat

menuntut pemberian ganti rugi atau konrpensasi berupa uang. Untuk itu Negara

menyediakan apa yang disebut sebagBi suatu"asflnn@ fund.

Ketenttnn-k@ntu.tn )rang merupakan penruujudan-perwujudan

ungkapan-ungkapan demikian Udak terdapat dalam UUPA, karena UUPA

menganut sistem publikasi negatiffang juga mengandurg unsur positif, Negara

tidak dapat menjamin kebenaran data rcng disaiikan. Penggunaannya adalah

atas risiko pihak yang mengEunakan sendiri. Di dalam asas Nerno plus

yun{orang Udak dapat menyerahkan abu memindahkan hak melebihi apa yarg

dia sendiri dia punyai. Seseorang yang tldak befiak atas bidang tanah tertenht

dengan sendidimya tidak dapat melakukan suahr perbuatan hukum

mendafurkan tanah Ersebut, apalagi mengalihkannya pada pihak lain),

perlindungan diberikan pada pemegpng atas hak sebenamya maka dengan asas

ini selalu terbuka kemungkinan adanya gugntan kepada pemilik terdaftar dari

orang yang merasa sebagai pemilik sebenamya. Asas ini termuat dalam sistem

pubtikasi negBtif karena Negara sebagai pendaftar tidak menjamin bahwa orang

yang terdaftar sebagai pemegang hak benar-benar orang yang berhak karena

menurut sistem ini bukan pendaflaran tetapi sahnya perbuatan hukurn yang

dilakukan yang menentukan berpirdahnya hak kepada pembeli.n

Terlepas dari kemungkinan kalah atau Inenangnya, tergugat yaitu

pemegang hak terdaftar, maka hal ini berarti bahwa daftar umum yang

diselenggnrakan disuatu Negara dengnn prinsip pemilik terdaftar tidak dilindungi

hukum, tidak mempunyai kekuabn buffii. Ini berarti bahwa terdaftamya

Bt{udrtar Wahij, ?sfF, Man*mi Ke@bn Huhtm 11* Milk Atu Tamh, RepuHika,

Jakarta, hal. 70
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seseorcng di dalam dafrr umum sebagai pemegang hak belum membuKikan

orang itu seebagai pemegang hak yang sah nrenurut hukum. Jadi ponerintah

ffiak menjamin kebenaran dari sisi daftardaftar umum yarg diadakan dalam

perdaftaran hak dan tidak pula dirryatakan dahm urdang-undar€.

Menurut pendapat Muchbr Wahid bahwa sistem negatif mumi dapat

menimbulkan ketidakpastian hukum. Kelemahan yang rnendasar mengenai

sistem negEtif adalah pendaftaran tanah tidak nrenciptakan trak tang Udak dapat

drganggu gugBt Yang menenhtkan s.!h atau tidakqra suittu hak serta

pemilikannya adalah sahnya perbtatan hukum yarg dilakukan, bukan

pendaftarannya. Oleh karena ih.r, biarpun sudah didaftar dalam buku tanah dan

di@rbitkan sertipilot mitsah selalu dihadapi kemungkinan pemegang hak yang

terdaftar kehilargan hak tanah yang dikumainya karcna digugdt oleh pihak yang

berhak sebenamYa'D

Suatu sertipikat hak abs bnah dapat digugnt oleh pihak lain yang

berkepenfirgnn )r6lltl merasa dirinp dinlgikan. Datam hal sertipikat garda hak

atas tanah, maka akan timbut suatr.l hrmpang tindih dan ketidakpastian mengenai

siapakah yang berhak untuk meme{,ang hak atas Enah. Dengan demikian harus

ada benhrk perlindungan hukum aggr menjadi pasti siapa sebenamya pemggarg

yang s:th suatu hak aEs tanah yang telah disertifikasikan'

Sudinnan Saad berpendapat bahwa perlirdungan hukum bagi pemegang

hak abs tanah dalam perdaftaran bnah dapat terwujud apabila memenuhi 3

.",
(tiga) s).amt kumulatif Yaitu:

1. Penerbitan sertipikat tanahnya telah berusia 5 (lima) bhun atau lebih.

nibid,lnl.75-76
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2. Proses penerb'rtan sertipikat tersebut didasarkan pada itikad baik

3. Tanahnya dikuasai secat? fisik oleh pemegang hak atau

kuasaannya.T

Perlindurgan hukum yang dapat diberikan bisa sura preventif dan

'sffan represif png rneliputi :

1) Dalam ketenfuan Pasal 32 ayat (2) Perahrran Pernedntah Nomor 24

Tahun t997 tentarg Pendafuran Tanah telah memberikan

perlindungan, dimana seseorang yang terantum namanya dalam

sertipilot tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang

mempunyai hak abs tanah seElah 5 tahun dan sEtusnya sebagai

penrilik hak atas tanah akan Erus dilindungi sepaniang tanah itu

diperoleh dengan itikad baik dan dikuasai secjata nyata oleh

pemegang hak yang bersargkutan.sl

2) Peran hakim sangat dibutuhlon dalam memeriksa. dan memastikan

kebenaran dari keterargan dalam seftipikat. Hakim harus

membuktikan, meneliti dan memerit<sa asal-usul sertipikai.s2 Harus

diselidiki bahwa omng yang mengajukan pendaftaran hak atas tanah

memang berhak atas bnah tersebut, makstdnya bahwa ia

memperoleh hak ahs hnah setta sah dari pihak yang benruenang

yang mengalihkan hak atas tanahnya, dan kebenaran dari keterangan

lainnya )larg tercanhrm dalam sertipikat. Sehingga nantinya dapat

ditenhrkan siapa pemegang sah hak atas tanah dan ia bisa

oSudinnan fu| I'bnalmmi bafrnn frnshfuh ib. 24 Tahun 1997 tHlbng
Mfunn Tanah* Maj.rlah Era Hukum, No. 14 Tahun IV, Fakultas Hukum Universltas

Tanrman4pra, Ja*arta. Okbber t997, hal. 2
8'Ardrian 9rEdim, Ap.ci|ftr/'. gl
82Andriafl 9IEdi m, op.crt hal. 13
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mendapatkan kepastian hukum dari kepemilikan seftipikat hak atas

tanah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikebhui bahwa tuiuan

pendafiaran bnah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

hukum kepada pemegang hak atas tanah sertipikat hak atas bnah adalah

sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari prose pendaftaran tanah

yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi

pemegangnya. sistem pendaftaran tarnh di Indonesia menganut sistem publikasi

negatif yang berterdensi posiuf. sistem ini pada dasamya kurang memberikan

kepastian hukum apalagi perlindungan hukum baik kepada pemegpng sertipikaL

maupun pihak keugn yang memperoleh hak atas bnah. Perlindungan hukum

terhadap pemegang sertipikat hak milik atas tanah setelah lewat iangka waktu

lima tahun yang dibatalkan yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum karena

akibat hukum pembatalan sertipikat setelah lima tahun adalah hak atas tanahnya

menjadi hapus dan beralih kepada Negara atau beralih kepada orang lain yang

befiak atas tanah tersebut-
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BAB VI

SITTIPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Adapun kesimpulan png dapat dihrik berdasarkan pembahasan yang

telah diuraikan dbtas pitu sebagpi berikut:

l. Sistem hukum dalam pendaftaran bnah png berlaku di Irdonesia yaitu

pendaflaran tanah dengan sistem publikasi ngatif berterdensi posttif

kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat

hak milik a@s tanah lorena setelah ianglo walCu 5 (lima) tahun berafti

sertipikat hak milik atas tanah masih dapat dicabut, digugurkan hingga

dibatalkan apabila terdapat pembuftian sebaliknya yarg menyabkan

ketidakabsahan dari sertipikat tersebu! baik yang disebabkan karena

adanya putr.rsan pengdrlan yang berkekuatan hukum tetap atau karena

ada c66d hukum administratif atas penerbitannya. Sehingga pihak yang

memiliki sertipikat pada dasamya kurang mendapatkan kepastian hukum

apalagi perlindungan hukum baik kepada pemegang sertipikat, maupun

pihak ketign yang memperoleh hak ahs bnah.

2. pemegang Sertipilot hak milik atas hnah yang dibatalkan setelah lewat

jangka waKu lima tahun tidak mendapatkan perlindungan hukum karena

akibat hukum pembatalan seftipikat setelah lima bhun adalah hak abs

tanahnya menjadi hapus dan beralih kepada Negara abu beralih kepada

orang lain yang berhak abs tanah tersebut setelah sebelumnya dapat

membuftikan sebaliknya kepada hakim dalam persidangan sengketa hak

milik atas tanah. Hakim harus membuktikan, nreneliti dan memeriksa
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asal-usul sertipikat. Harus diselidiki bahwa omng yang mengajukan

pendaftaran hak atas tanah memang berhak atas tanah tersebut,

maksudnya hahwa ia memperoleh hak atas tanah secara sah dari pihak

yang berwenang )iaryl mengalihkan hak atas tanahnya, dan kebenaran

dari keterangan lainnya yang tercantum dalam sertipikat. Sehingga

nantinya dapat ditentukan siapa pemegang sah hak atas tanah dan ia

bisa mendapaUon kepastian hukum dari kepernilikan sertipilot hak atas

tanah tersebut.

6.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, maka

siirmn yang dapat diberikan yaitu sebagai berikuil

1. Unhrk pemerintah sebagai pembuat undang-undang agar dapat lebih

memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi

pemegang sertipikat hak milik atas tanah maka sebaiknya Pasal 19

a)rat (2) huruf c UUPA diubah menjadi 'surat tanda buKi hak yang

diterbitkan berlaku sebagaialat buKi yang mutlak".

2. Untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia agar membuat aturan tentang

pendaftaran tanah yang pertama kali yang memenuhi kewajiban

aturan tentang pembuktian, antara lain :

a. Pemohon membuktikan secara formal bahwa tanah tersebut

. memang benar merupakan miliknya sendiri;
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b. Para pemilik tanah yang bersebelahan menjadi saksi untuk

membenarkan hnah tersebut memang benar milik pemohon dan

tidak ada pihak lain yang memiliki atau turut memilikinya;

c. Sidang panitia yang dibentuk Kantor Pertanahan Nasional

diharuskan untuk meneliti tanah secara fisik dan secara yuridis

dengan menghadirkan para pemilik tanah yang berdampingan dan

pemohon sertipikat serh yang mengetahui keberadaan tanah

tersebut pada waktu sidang di kantor Kepala Desa.

Sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah

timbulnya sengketa dalam melaksanalon pendaftaran tanah,

sehingga sertipilot yang dikeluarkan memang menjadi bahwa data

yuridis dan data fisik benar dan tidak akan dapat dibuktikan

sebaliknya.
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