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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang   

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan  Negara kepulauan yang 

dikelilingi wilayah kelautanyang sebagian besar kehidupan serta perekonomian 

rakyatnya sangat bergantung pada sumber daya alamnya yang salah satunya 

adalah pada bidang tanah ,dimana  tanah  memiliki fungsi yang sangat penting 

yang mencakup seluruh aspek kehidupan. 

Seiring perkembangan zaman cara pandang manusia terhadap tanah 

perlahan mulai berubah, dahulu tanah hanya dinilai sebagi faktor penunjang 

aktivitas pertanian namun seiring perkembangan zaman tanah dilihat dengan cara 

pandang yang lebih strategis, yakni sebagai aset penting dalam perkembangan 

industri serta kehidupan manusia maka dapat kita lihat adanya perkembangan 

yang pesat terhadap fungsi tanah atas kehidupan manusia.  

Tanah sebagai benda ekonomi mempunyai fungsi dan peran yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, mengingat jumlah penduduk yang terus 

meningkat maka semakin meningkat pula kebutuhan manusia akan tanah , demi 

untuk melaksanakan  pembangunan di segala bidang kehidupan oleh karenanya 

ketersediaan akan tanah yang cukup sangatlah penting terutama bagi sektor 

perekonomian bangsa dan negara. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang Secara 

konstitusional  Undang Undang Dasar Tahun 1945 didalam Pasal 33 ayat (3) 

Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa : 
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“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, 

yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, 

harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Adalah sebagai dasar hukum politik pertanahan nasional dengan satu 

tujuan yaitu untuk sebesar –besarnya bagi kemakmuran Rakyat dengan 

mekanisme penguasaaan oleh Negara, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut 

antara lain dalam Pasal 1, 2, 3 Undang – undang nomor 5 tahun 1960 tentang 

peraturan dasar pokok – pokok agraria (UUPA) , sehingga penguasaan , 

pengaturan dalam penggunaan dan penguasaan tanah seyogyanya tidak boleh lari 

jauh dari tujuan yang diamanahkan konstitusi negara kita. 

Undang – Undang Pokok Agraria berpedoman pada satu prinsip bahwa 

untuk menuju cita – cita yang diamanahkan oleh Pasal 33 ayat 3 Undang – 

Undang Dasar Tahun 1945 itu tidak perlu dan tidak pada tempatnya apabila 

Negara (sebagai organisasi kekuasaandari seluruh Bangsa Indonesia) menjadi 

pemilik dalam arti keperdataan atas bumi, air dan kekayaan alam lainnya, tetapi 

yang tepat adalah  Negara sebagai badan penguasa demikian pengertian yang 

harus dipahami  oleh pelaksana kekuasaan Negara dan aparat – aparat nya 

sertaseluruh masyarakat  mengenai arti kata Negara dalam ketentuan Pasal 2 ayat 

1 UUPA yang mengatakan bahwa :
1
 

“Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya , pada tingkatan yang tertinggi  dikuasai oleh 

Negara.
2
 

                                                           
1Arie S Hutagalung , Perlindungan Pemilikan Tanah dari sengketa Menurut Hukum Tanah 

Nasional , Tebaran Seputar Masalah Hukum Tanah , Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 

2005 hal 295. 
2Ibid, hal 395. 
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Dari ketentuan dasar ini, dapat diketahui bahwa kemakmuran bagi  

rakyatmenjadi tujuan utama oleh negara dalam hal pemanfaatan fungsi bumi, air 

dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.Untuk 

melaksanakan hal tersebut,perihal mengenai tanah harus mendapat perhatian yang 

khusus serta penanganan yang serius , terpadu dan terencana oleh  pemerintah 

.maka  Peran negara yang oleh ini diwakili oleh lembaga –lembaga  pemerintahan 

sebagai pelaksana dalam kesehariannya  sangat lah diperlukan guna menghindari 

permasalahan – permasalahan  yang nantinya tidak diinginkan dikemudian hari 

khususnyaterkait perihal masalah pertanahan. 

Berdasarkan kepentingan tersebut diatas di rasa perlu untuk membuat 

suatu aturan baku yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum di bidang 

pertanahan negara Republik Indonesia oleh karenanya  pemerintah  menerbitkan  

Undang – Undang nomor 5 Tahun 1960  ( Lembaran Negara Nomor 104 

Tahun 1960) Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) yang 

disahkan pada tanggal 24 September 1960 beserta sejumlah peraturan 

pelaksanaannya,  yang selanjutnya menjadi landasan hukum bagi Hukum Tanah 

Nasional (HTN). 

Kita ketahui bahwa Undang -Undang ini merupakan unifikasi di bidang 

Hukum Pertanahan. Yang mana kita ketahui  sebelum timbulnya UUPA berlaku 

berbagai perangkat hukum Agraria yaitu ada yang bersumber pada hukum adat , 

hukum perdata barat dan adapula yang berasal dari berbagai bekas 

pemerintahan swapraja yang semuanya berkonsepsi feodal sehingga  dengan 

lahirnya  Undang – Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

– Pokok Agraria  mengakhiri  dualisme dalam bidang pertanahan di Indonesia 
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seperti contoh; adanya tanah – tanah yang tunduk pada hukum adat, dan ada pula 

tanah – tanah  yang tunduk  pada hukum tanah barat atau Eropa (Eigendom, 

Erpacht dan Gebruikt).  

Hukum Tanah Nasional (HTN) yang ketentuan pokoknya ada dalam 

Undang-undang Pokok Agraria merupakan dasar dan landasan hukum dalam 

memiliki dan menguasai tanah oleh orang lain dan badan hukum dalam rangka 

memenuhi keperluannya, baik untuk kepentingan usaha  ataupun pembangunan. 

Oleh karena itu keberadaan hak-hak perorangan atas tanah tersebut selalu 

bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1) UUPA. Dan 

masing –masing  hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional tersebut 

meliputi:Hak Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat 1 dan Hak menguasai  

negara Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Pokok AgrariaSerta Hak – hak 

perorangan atas tanah yang terdiri dari  hak – hak atas tanah (primer dan 

sekunder) dan hak jaminan atas tanah.
3
 

Adapun tata cara yang dapat digunakan untuk memperoleh hak atas tanah 

tergantung pada status tanah yang tersedia yaitu, Tanah Negara atau Tanah Hak. 

Jika tanah yang tersedia berstatus Tanah Negara maka tata cara yang harus 

digunakan untuk memperoleh tanah tersebut adalah dengan melalui permohonan 

hak dan jika yang tersedia berstatus Tanah Hak (hak-hak primer), maka tata cara 

yang dapat digunakan untuk memperoleh tanah tersebut di antaranya adalah 

melalui, pemindahan hak (jual-beli, hibah tukar, menukar).
4
 

                                                           
3Sunario Basuki, Ketentuan Hukum Tanah Nasional yang Menjadi Dasar dan Landasn Hukum 

Penguasaan dan Penggunaan Tanah, program spesialis Notariat FH UI ,hal 29. 
4Sunario Basuki , Garis Besar Hukum Tanah Indonesia Landasan Hukum Penguasaan Dan 

Pengggunaan Tanah , Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Indonesia.hal,1 
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Dengan adanya berbagai peranan atas tanah terhadap kebutuhan manusia 

baik untuk kebutuhan bermukim ataupun untuk sebagai  kebutuhan penunjang 

kegiatan usaha  lainnya yang memiliki nilai ekonomis maka   demikian dirasa 

perlu untuk memberikan  jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan .  

pemberian jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan yang pertama yang 

perlu dilakukan adalah tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan 

jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan – 

ketentuannya. 

Undang – Undang Pokok Agraria Dalam rangka menjamin kepastian hak 

dan kepastian hukum atas tanah maka,   untuk mewujudkan sistem pertanahan 

nasional yang terpadu dan terencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada  

Presiden  serta dipimpin oleh seorang Menterimembentuk  institusi tertinggi guna 

menyelenggarakan  pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, 

lembaga tersebut dimaksud adalah  Badan Pertanahan Nasional (BPN)yang 

dikepalai langsung oleh Menteri terkaitadalah lembaga pemerintah non 

kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral BPN 

diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden 

Nomor 85 Tahun 2012. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional 

dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Umumnya masyarakat menganggap BPN merupakan lembaga yang 

identik dengan sertipikat. Hal tersebut memang benar, karena BPN menurut PP 
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No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki hak otoritas untuk 

mengeluarkan sertipikat tanah, dimana lebih tepatnya merupakan lembaga yang 

menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, sedangkan kegiatan akhir dari 

pendaftaran tanah adalah penerbitan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat 

merupakan tanda bukti hak untuk,hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, 

hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang disalin dari buku 

tanah.Meskipun sertipikat seringkali disebut sebagi produk akhir dari BPN, 

namun pada kenyataannya kegiatan BPN tidak hanya berakhir pada sertipikat 

saja. Oleh karena itu, kiranya sangat penting untuk mengatahui apa saja tugas 

pokok dan fungsi dari lembaga Badan Pertanahan Nasional. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria /pertanahan dan tata 

ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, 

infrastruktur keagrariaan/ pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/ 

pertanahan,  penataan agraria/ pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian 

pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah 

agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah; 

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi  kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang 
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3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang; 

5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan 

Kementerian  Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan 

6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di  lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
5
 

Susunan Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015, yang terdiri atas: 

1. Sekretariat Jenderal; 

2. Direktorat Jenderal Tata Ruang; 

3. Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan; 

4. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan; 

5. Direktorat Jenderal Penataan Agraria; 

6. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah; 

7. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan 

Tanah; 

8. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan 

Tanah; 

9. Inspektorat Jenderal; 

10. Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah; 

11. Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan; dan 

                                                           
5 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian agraria dan Tata Ruang 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekretariat_Jenderal_Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jenderal_Tata_Ruang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jenderal_Infrastruktur_Keagrariaan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jenderal_Hubungan_Hukum_Keagrariaan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jenderal_Penataan_Agraria&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jenderal_Pengadaan_Tanah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jenderal_Pengendalian_Pemanfaatan_Ruang_dan_Penguasaan_Tanah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jenderal_Pengendalian_Pemanfaatan_Ruang_dan_Penguasaan_Tanah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jenderal_Penanganan_Masalah_Agraria,_Pemanfaatan_Ruang_dan_Tanah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jenderal_Penanganan_Masalah_Agraria,_Pemanfaatan_Ruang_dan_Tanah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Inspektorat_Jenderal_Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indonesia&action=edit&redlink=1
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12. Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan.
6
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015, susunan organisasi tersebut kemudian 

ditambah oleh tiga Pusat sebagai unsur pendukung yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal. Ketiga 

Pusat tersebut adalah: 

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan; dan 

3. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian 

Pangan
.7
 

Dalam   rangka menjamin kepastian  hak dan kepastian hukum atas tanah, 

Setiap hak atas tanah yang diperoleh melalui cara permohonan hak, wajib 

didaftarkan di kantor pertanahan Badan Pertanahan Nasional  di setiap 

Kabupaten/Kotamadya melalui aparat – aparatnya . 

Fakta bahwa  banyak ditemukan kasus – kasus konkret yang terjadi 

dimasyarakat,  membuat  dirasa perlu agar terselenggaranya   pendaftaran atas 

tanah guna memberi kemudahan dalam hal membuktikan hak atas tanah yang 

dikuasai oleh seseorang. 

Sehubungan dengan hal tersebut Undang – Undang nomor 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria telah menggariskan adanya 

keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah  Indonesia, 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 UUPA. Sesuai dengan pasal tersebut 

telah di jelaskan bahwa adanya kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah 

                                                           
6 Ibid , pasal 4, Hal 3 
7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 

2015 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pusat_Pendidikan_dan_Pelatihan_Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pusat_Penelitian_dan_Pengembangan_Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pusat_Data_dan_Informasi_Pertanahan,_Tata_Ruang,_dan_Lahan_Pertanian_Pangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pusat_Data_dan_Informasi_Pertanahan,_Tata_Ruang,_dan_Lahan_Pertanian_Pangan&action=edit&redlink=1
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sebagai instansi tertinggi untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia dalam rangka memberikan jaminan  kepastian hukum 

kepada pemilik tanah dalam hal letak , batas dan luas tanah, status tanah , obyek 

yang berhak atas tanah serta pemberian surat tanda bukti hak berupa sertifikat. 

Berdasarkan ketentuan pada pasal 19 UUPA tersebut maka hak milik, hak 

guna usaha, hak guna bangunan termasuk peralihan dan hapusnya serta 

pembebanannya dengan hak lain haruslah di daftarkan ,sehingga pendaftaran 

tanah merupakan  sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi para 

pemegang hak -  hak tersebut guna untuk memperoleh kepastian hukum sebagai 

pemilik hak , sehingga pemilik hak dapat mengetahui secara jelas tentang keadaan 

, letak, batas – batas serta luas tanah yang dimilikinya. 

Sebagai realisasi dari Pasal 19 UUPA yang mengatur tentang pendaftaran 

tanah maka dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1997 ) menggantikan PP 

Nomor 10 Tahun 1961 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

1961 ) sebagai peraturan pelaksanaannya. Yang mana tetap dipertahankan tujuan 

dan sistem yang digunakan yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang 

– Undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam 

memberikan jaminan kepastian hukum  di bidang pertanahan dan bahwa sistem 

publikasinya adalah sistem negatif tetapi yang  mengandung  unsur positip karena 

akan menghasilkan surat – surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c , pasal 23 ayat 

(2) , pasal 32 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2) Undang – Undang Pokok Agraria. 
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Pasal 19 ayat (2) huruf c yang mengatakan bahwa : 

“ Pemberian surat – surat tanda bukti hak , yang berlaku sebagai alat  

pembuktian  yang kuat “ 

Pasal 23 ayat (2) yang mengatakan bahwa :  

“Pendaftaran termasuk dalam ayat (1)  merupakan alat pembuktian yang kuat 

mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan 

tersebut“.  

Pasal 32 ayat (2) yang mengatakan bahwa : 

“ Pendaftaran termaksud ini dalam ayat ini menyatakan alat pembuktian yang 

kuat mengenai hapusnya hak guna usaha kecuali dalam hak itu hapus karena 

jangka waktunya berakhir”. 

Pasal 38 ayat (2) yang mengatakan bahwa : 

“ Pendaftaran termaksud dalam ayat (1)  merupakan alat pembuktian yang 

kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan  serta sahnya, peralihan hak 

tersebut  kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir “. 

Setelah dilakukannya pendaftaran terhadap tanah, maka timbul Surat tanda 

bukti hak(sertipikat tanah) yang umumnya dikenal oleh  masyarakat 

umumdengansebutan “sertipikat “ yaitu adalah Surat Tanah Bukti Hak yang 

terdiri Salinan Buku Tanah menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri 

Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional, digolongkan ke dalam salah 

satu bentuk  alat bukti yang otentik, ke otentikan tersebut dikarenakan sertipikat 

tersebut  dibuat oleh pejabat negara yang berwenang atas dasar Undang – Undang 

dalam hal ini adalahNotaris selaku PPAT,serta terdaftar di badan resmi negara 

yang sah yaitu Badan Pertanahan Nasional. 
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Sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang otentik maka disini 

terlihat fungsinya bahwa  sertifikat berguna sebagai alat bukti, yang menyatakan 

tanah dimaksud telah diadministrasikan  oleh negara. Dengan di lakukan  

adminstrasinya lalu diberikan bukti kepada orang yang melakukan administrasi 

tersebut , Dimana nama yang tertrera didalam sertifikat adalah yang merupakan  

pemegang hak mutlak atas sebidang tanah  tersebut .Maka fungsi sertifikat disini 

adalah dapat dijadikan sebagai pegangan yang kuat dalam hal pembuktian hak 

milik  bagi si pemilik tanah .bila suatu saat terjadi sengketa terhadap bidang tanah 

tersebut maka sertifikat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat oleh si 

pemilik tanah sebagi bukti atas kepemilikannyaselain itu jugamendapat kepastian 

hukum bahwa tanah tersebut telah memiliki hak atas tanahnya. 

Surat tanda bukti hak  (Sertifikat tanah) dapat berfungsi menciptakan 

tertib hukum pertanahan serta membantu mengaktifkan kegiatan perekonomian 

rakyat sebagi salah satu contoh adalah  sertfikat dapat digunakan sebagai jaminan 

pada pihak Bank . dikarenakan sertifikat hak merupakan tanda bukti atas tanah 

yang telah terdaftar oleh badan resmi yang sah dilakukan oleh negara atas dasar 

Undang – Undang .
8
 

Berbicara mengenai sertipikat sebagai suatu alat bukti yang otentik karena 

pembuatan nya dilakukan oleh notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) yang berwenang,  adalah Pejabat Umum yang diberikan  kewenangan 

untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai 

hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di wilayah 

kerjanya. (UU No. 5 tahun 1960, PP No.24/1997, PP No. 37/1998 yo. 

                                                           
8Mhd Yamin Lubis dan Abd Rahman Lubis , Hukum Pendaftaran Tanah ,(Jakarta Mandar Maju, 

2008), hal 205 
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Permenag/KBPN No.1 / 2006)Sesuai ketentuan perundangan pertanahan, 

sebagaimana diatur dalam ketentuan ini diuraikan secara rinci dalam pasal 2 – 6 

peraturan KBPN No. 1 tahun 2006 yang merupakan penjabaran dari PP No. 37 

tahun 1998 dan tindak lanjut dari ketentuan yang diatur dalam PP No. 24 tahun 

1997, Permenag / KBPN No. 3 tahun 1997, dijelaskan Tugas pokok dan 

kewenangan PPAT yakni, melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah 

dengan tugas pembuatan akta (otentik) sebagai bukti telah dilakukan perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 

yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu di daerah kerjanya yang ditentukan 

oleh pemerintah (kompetensi absolute) yakni kabupaten atau kota satu wilayah 

dengan wilayah kerja Kantor pertanahan. Catatan untuk PPAT sementara (Camat) 

adalah wilayah jabatan camat saat menjabat. 

Ada 8 jenis  akta PPAT yang menjadi alat bukti dan dasar perubahan data 

pendaftaran tanah yaitu:
9
 

1. Akta Jual Beli 

2. Akta Tukar Menukar 

3. Akta Hibah 

4. Akta Pemasukan kedalam Perusahaan (inbreng) 

5. Akta Pembagian Bersama 

6. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ hak pakai atas tanah hak milik 

7. Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan  

8. Akta Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. 

                                                           
9Pasal 95 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN ( Permenag/KBPN) No. 3 tahun 1997 

jo. Pasal 2 ayat 2, Per KBPN No. 1 tahun 2006 
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Adapun prinsip – prinsip  yang harus dilaksanakan dalam pembuatan akta 

PPAT wajib melakukan pengecekan/ pemeriksaan keabsahan sertipikat dan 

catatan lain pada kantor pertanahan ( BPN) setempat dan menjelaskan maksud 

dan tujuannya. 

Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) menganut sistem pendaftaran tanah 

yang dikenal dengan sistem negatif yang bertendensi positif, yang maksudnya 

bahwa sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai tanda kepemilikan sesorang 

terhadap sebidang tanah, diterima dan di yakini oleh hakim sebagai alat bukti 

yang kuat dan juga sebagai keterangan yang benar, selama belum ada pihak – 

pihak lain yang yang membuktikan sebaliknya. Hal ini berarti sertipikat bukanlah 

alat bukti yang bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat , oleh karena 

pihak lain dapat membantah keterangan atau kebenaran dari surat tanda bukti 

dengan melalui jalur pengadilan dan jika memang itu dapat dibuktikan. maka 

pengadilan selaku lembaga yang berwenang untuk dapat memutuskan alat 

pembuktian mana yang betul – betul dianggap benar sesuai keadaaan sebenarnya 

yang ada di lapangan  dan bila ada keterangan – keterangan yang ada didalam 

surat  sertipikat semula yang pada saat didaftarkannya terdapat kesalahan maka 

akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya yang dinamakan sistem 

negatif. 

Pada saat ini dapat kita lihat bahwa didalam kehidupan masyarakat sehari 

– hari  masih saja terjadi hal -  hal yang timbul menyangkut sengketa tanah yang 

didasari atas  perebutan hak kepemilikan. Dimana para pihak yang mengaku 

sebagai pemegang  hak atas tanah saling menggugat dikarenakan masing – 

masing merasa memiliki alat bukti kepemilikan yang  kuat (sertipikat), yang  
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cukup membingungkan adalah bahwa alat bukti kepemilikan hak atas tanah 

(sertipikat) , yang  seharus nya hanya terbit satu surat saja yang dikeluarkan oleh 

lembaga resmi terkait atas tiap sebidang tanah  seringkali terjadi penggandaan 

maka demikian lah timbul sengketa – sengketa antara pihak terkait yang 

memperebutan hak kepemilikan nya . 

Demikianlah topik yang hendak penulis angkat dalam Tesis ini guna 

menempuh gelas magister kenotariatan 

 

1.2 Pokok Permasalahan  

Pokok permasalahan yang hendak di teliti adalah : 

1. Bagaimana suatu bidang tanah yang sama dapat diterbitkan surat tanda 

bukti hak kepemilikan (sertipikat) kepada dua pemilik yang berbeda? 

2. Bagaimana penyelesaian dari masalah penerbitan sertipikat ganda? 

 

1. 4  Tujuan Penelitian  

Agar penulisan karya ilmiah ini memiliki maksud yang jelas, maka harus 

memiliki suatu tujuan guna mencapai yang dikehendaki. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penggandaan hak atas tanah 

(sertipikat)  

2. Untuk mengetahui tindakan hukum  yang perlu dilakukan terhadap 

penggandaan  sertipikat yang terbit karena perbuatan  melawan hukum. 
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1. 5  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

sumbangan atau referensi khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan 

terkait dengan perlindungan hukum agraria khususnya dalam hal 

pendaftaran tanah  

2.  Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-

masalah yang timbul mengenai penggandaan sertipikat. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehenshif, maka dalam 

penulisan tesis ini disusun secara teratur dan sistematis sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab I penulisan tesis ini berisi tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat 

teoritis, manfaat praktis serta sistematika penulisan.  

BAB  II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II penulisan tesis ini menguraikan penjelasan mengenai 

pelaksanaan /pendaftaran sertipikat tanah di Badan Pertanahan Nasional 

khususnya Kota Bekasi .  
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab III ini merupakan uraian tentang metode yang digunakan oleh 

penulis dalam penelitian, yaitu meliputi Jenis penelitian, prosedur 

pengumpulan bahan atau objek penelitian, sifat analisis yang terdiri dari 

pendekatan deskriptif analitis  

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Pada bab IV penulisan tesis  ini membahas tentang kasus posisi dan 

analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 

175/Pdt.G/2014/PN.Bks 

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab IV penulisan tesis ini berisi tentang  kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




