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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1.    Latar Belakang           

           Sejak  diberlakukannya  otonomi daerah secara resmi mulai tanggal 1 

Januari 2001, pemekaran daerah di Indonesia meningkat dengan pesat. 

Sebagaimana data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia perkembangan 

jumlah daerah otonom di Indonesia antara tahun 1999-2013 telah terbentuk 217 

daerah otonom baru yang terdiri 8 Provinsi, 175 Kabupaten, dan 34 Kota. 

Sehingga, total daerah otonom saat ini 535 yang terdiri dari 34 Provinsi dan 501 

Kabupaten dan Kota1. Pemekaran Daerah  adalah pemecahan Daerah provinsi atau 

Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru  atau 

penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam satu Daerah 

provinsi menjadi satu Daerah baru2.  Pemekaran  daerah terakhir adalah Provinsi 

Kalimatan Utara. Provinsi dengan ibukota Tanjung Selor ini terbentuk pada 

tanggal 25 Oktober  2012.  Provinsi ini  merupakan  hasil pemekaran dari Provinsi 

Kalimantan Timur yang merupakan provinsi ke-34 Indonesia. Adanya pemekaran 

daerah harus memenuhi beberapa syarat yang tercantum dalam ketentuan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(untuk selanjutnya disebut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) yang 

menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

																																																								
1	Ahmad Satibi, ”Pengembangan Wilayah Pada Daerah-Daerah Pemekaran Di Sumatera Utara, 
 http://sunarti3383.blogspot.com/2013/04/pengembangan-wilayah-pada-daerah-daerah_23.html 
diakses pada 10 Oktober 2018. 
2	Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah.	
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Daerah. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah persyaratan dasar  Kewilayahan 

dan persyaratan dasar Kapasitas Daerah. Persyaratan dasar Kewilayahan meliputi: 

luas wilayah minimal; jumlah penduduk minimal; batas wilayah; cakupan 

wilayah; dan batas usia minimal Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan 

Kecamatan. Sedangkan persyaratan dasar  kapasitas  Daerah adalah kemampuan 

Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

kajian Bapenas  bekerjasama dengan UNDP (2008) disebutkan bahwa salah satu 

argumen yang diajukan untuk mendukung pemekaran yaitu untuk memberi 

kesempatan pada daerah untuk melakukan  pemerataan pembangunan3.  Mengenai 

tahapan Pemekaran Daerah diatur Dalam  Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Pemekaran  Daerah 

dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan 

kabupaten/kota.  Daerah  Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang 

bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru4. 

Pembentukan Daerah Persiapan diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah 

Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan 

Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan 

persyaratan administratif ketetapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Daerah 

Persiapan dan Daerah Induk, masing-masing memiliki kewajiban yang harus 

dipenuhi.  

          Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:  

1. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;  

																																																								
3 Rita Helbra Tenrini “Pemekaran Daerah: Kebutuhan atau Euforia Demokrasi? Mengapa Harus 
Mekar”,https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2013_kajian_pkapbn_mengapa%20harus%
20mekar_rth. diakses pada 10 Oktober 2018. 
4	Ibid, Pasal 1 angka 21.	
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2. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan 

dokumentasi;  

3. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, 

pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan 

ditetapkan menjadi Daerah baru; dan  

4. menyiapkan dukungan dana.  

          Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:  

1. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;  

2. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;  

3. membentuk perangkat Daerah Persiapan;  

4. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara  pada 

perangkat Daerah Persiapan;  

5. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan  

6. menangani pengaduan masyarakat.  

          Pemerintah  Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan untuk 

menilai kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban.  Evaluasi 

akhir masa Daerah Persiapan kemudian dikonsultasikan kepada Dewan 

Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia. Apabila  dinyatakan layak kemudian ditingkatkan statusnya menjadi 

Daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang.  

          Walaupun pemekaran Daerah memiliki tujuan yang baik bagi kesejahteraan 

masyarakat dan pemerataan pembangunan serta pelayanan pemerintah, namun 

tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran Daerah juga memberikan dampak bagi 

kehidupan masyarakat, negara, maupun pemerintah. Dampak yang ditimbulkan  
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dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Berikut ini beberapa 

dampak positif dari adanya pemekaran wilayah5: 

1. Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan otonomi dapat 

membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, 

karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan 

pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak perlu repot-repot 

memeriksa keadaan daerah satu persatu.  

2. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah 

melalui pemekaran wilayah berdampak pada pembangunan daerah baru 

tersebut. Dimana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sendiri 

dengan lebih baik didasarkan pada potensi yang ada yang telah diserahkan 

oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat membantu upaya 

pemerintah dalam pemerataan pembangunan. 

3. Dengan adanya pemekaran wilayah maka akan berdampak pada 

peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk di jangkau, 

serta adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung juga dapat 

memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. 

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang lebih maju sebagai 

salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah. 

5. Pemekaran wilayah juga berdampak pada semakin menurunnya tingkat 

pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk karena pelayanan serta kontrol 

dan fokus pemerintah meningkat pada daerah otonomi baru, sehingga 

																																																								
5 “11 Dampak pemekaran Wilayah dalam tujuannya”, https://materiips.com/dampak-pemekaran-
wilayah, diakses pada 10 Oktober 2018. 
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berdampak pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah 

dan menurunnya segala bentuk-bentuk ketimpangan sosial di masyarakat. 

6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan peningkatan permintaan 

barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

daerah. 

          Tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan karena adanya suatu 

pemekaran wilayah, namun pada kenyataan ada pula dampak negatif dari 

pemekaran wilayah terlepas dari tujuannya demi kesejahteraan masyarakat. 

Berikut ini beberapa dampak negatif dari pemekaran wilayah6: 

1. Pemekaran wilayah dapat memicu keinginan untuk melepaskan diri, 

sehingga dapat mengancam keutuhan serta stabilitas keamanan daerah 

maupun wilayah secara keseluruhan sebagai suatu negara. 

2. Pemekaran wilayah akan berdampak pada keadaan pemerintahan pusat 

yang terabaikan, karena pemerintah daerah akan sibuk bersaing dalam 

upaya memajukan serta pengembangan potensi daerah masing-masing. 

3. Adanya pemekaran wilayah juga dapat memicu munculnya bentuk-bentuk 

konflik sosial  dan berbagai macam contoh masalah sosial dalam 

masyarakat semakin tinggi, karena adanya suatu perbedaan suku, budaya, 

asal daerah. Yang mana masing-masing juga berkemungkinan untuk 

berusaha berdominan satu sama lain. 

4. Memicu persaingan elit politik di daerah semakin tinggi bahkan 

berkemungkinan berjalan tidak sehat, serta menambah peluang korupsi, 

kolusi, dan nepotisme. 

																																																								
6	Ibid. 
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5. Pemekaran wilayah juga berdampak pada lebih dominan nya kepentingan 

pemerintah daerah yang baru, seperti upaya menyelaraskan dengan 

pemerintahan daerah lainnya dibanding mementingkan kepentingan 

kesejahteraan masyarakat lokal. 

          Selain hal-hal tersebut diatas, dampak negatif lainnya pada daerah 

pemekaran adalah dapat terjadinya kasus sertipikat ganda yaitu sebidang tanah 

mempunyai lebih dari satu sertipikat, terjadi tumpang tindih seluruhnya atau 

sebagian7. kepemilikan hak atas tanah seperti yang terjadi di  kota Tangerang 

Selatan  yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tanggerang di 

Provinsi Banten. Kasus tumpang tindih kepemilikan atas tanah atau sertipikat 

ganda terjadi akibat dari terbitnya dua sertipikat hak milik atas satu bidang tanah 

yang sama, seperti yang termuat pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 

183/Pdt.G/2017/PN-Tng, yang terjadi antara Ny. Dokter RR Retno Widowati 

Soebarjo (pengugat) melawan: 1)Ucok Pony Boy Tampubolon. 2)Warta Endon. 

3)Ketua Rukun Tetangga 004. 4)Ketua Rukun Warga 009. 5)Lurah Cipayung. 

6)Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanggerang Selatan, atas sebidang tanah di 

Kelurahan Cipayung kota Tanggerang Selatan, seluas kurang lebih 600 meter 

persegi. Atas tanah tersebut terbit dua sertipikat Hak Milik atas nama dua orang 

pemilik, yaitu Ny. Dokter  RR Retno Widowati Soebarjo dan Tuan Ucok Pony 

Boy Tampubolon. Ny. Dokter RR Retno memperoleh tanah di Kelurahan 

Cipayung tersebut melalui hibah dari bibi kandungnya bernama Nona Sriati 

berdasarkan  akta hibah No.26/12/Ciputat/1998, tanggal 1 Juni 1998. Pada saat 

dihibahkan, tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik No. 244 dengan surat 

																																																								
7 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta 2017, Hal. 10. 
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ukur /uraian batas Gambar Situasi Nomor 412/1970 , Tanggal 9 Juni 1970 tercatat 

atas nama pemegang hak Nona Sriati. Setelah dihibahkan, dilakukan perubahan 

nomor sertipikat tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Kantor Pertanahan Kota Tanggerang Selatan (dahulu Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tanggerang pada saat terjadinya balik nama sertipikat) dari atas nama 

Nona Sriati keatas nama Ny. Dokter RR Retno Widowati Soebarjo dengan 

Sertipikat Hak Milik  No.1354/Cipayung dengan Surat Ukur Nomor 13023/1998 

Tanggal 8 Juni 1998. Meskipun tidak ditempati, namun tahah tersebut dikelola 

dengan ditanami buah-buahan, dipetik hasilnya dirawat dengan baik dan dijaga 

oleh seorang penjaga yang sekaligus merawat tanah tersebut. Ny. Retno juga 

selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tertib. Permasalahan 

timbul ketika Ny. Retno tidak lagi dapat membayar kewajiban PBB sejak tahun 

2013 kerena diketahui bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB 

atas nama Nona Sriati telah dialihkan ke atas nama Ucok Poni Boy Tampubolon. 

Pada 12 September 2016 Ny. Retno mendatangi Dinas Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah kota Tanggerang Selatan, pada saat itu diketahui 

adanya Sertipikat lain yang terbit diatas tanah milik Ny. Retno yaitu Sertipikat 

Hak Milik No.3298/Cipayung atas nama Warta Endon tertanggal 5 Januari 2016 

dengan Surat Ukur No.402/Cipayung/2015, tanggal 28 Januari 2015. Warta 

Endon kemudian menjual tanah tersebut kepada Ucok Poni Tampubolon 

berdasarkan  akta jual beli  No.02/2016 tertanggal 22 Februari 2016. Dalam hal 

ini berarti berarti ada dua sertipikat atau sertipikat ganda terhadap satu bidang 

tanah yang sama yaitu atas nama Ny. Dokter RR Retno Widowati Soebarjo dan 

Tn. Ucok Pony Boy Tampubolon. Keduanya adalah pemegang Sertipikat Tanah 
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Hak milik yang dikeluarkan secara sah oleh Kantor Pertanahan, namun 

Pengadilan Negeri Tanggerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

memutuskan menyatakan tidak sah dan tidak  berkekuatan hukum Sertipikat Hak 

Milik No.3298/Kelurahan Cipayung yang semula atas nama Warta Endon dan 

telah beralih ke atas nama Tn. Ucok Pony Boy Tampubolon sehingga Tn. Ucok 

Poni Boy Tampubolon yang juga merupakan pembeli yang beritikad baik dalam 

hal mana  telah memenuhi seluruh kewajibannya yang terkait dengan proses 

pembelian dan kepemilikan yang sah atas sebidang tanah harus kehilangan tanah 

miliknya walaupun telah bertipikat Hak Milik. Hal ini sangat bertolak belakang 

dengan tujuan pendaftaran tanah yang terdapat pada Pasal 19 ayat (2) huruf c 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA): Pemberian surat-surat  tanda bukti hak, 

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.  Pada PP No. 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah juga disebutkan bahwa Tujuan pendaftaran tanah 

adalah untuk kepastian dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan, dan terselenggaranya tertib administrasi. Demi 

kepastian hukum tersebut,  maka diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Kerugian 

bagi Tn. Ucok Poni Boy Tampubolon karena telah dinyatakan tidak sah 

sertipikatnya dan tidak berkekuatan hukum juga merupakan sebagai akibat dari 

tindakan Kantor Pertanahan Tanggeran selatan (untuk selanjutnya disebut Kantor 

Pertanahan Kota Tangsel) yang menerbitkan sertipikat, namun dalam kasus ini 

tidak ada pertanggung jawaban hukum dari pihak Kantor Pertanahan  kota 

Tangsel terhadap Tn. Ucok Poni Boy  Tampubon. Menurut keterangan dari Devi 

Selvana yang merupakan pengacara dari Penggugat, pihak Kantor Pertanahan 

Kota Tangsel, pada saat dilakukannya mediasi mengatakan bahwa  terbitnya dua 
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buah sertipikat diatas sebidang tanah yang sama atau sertipikat ganda adalah 

karena Kantor Pertanahan Kota Tangsel sebagai daerah pemekaran belum 

menerima data pertanahan atau warkah tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tanggerang sehingga tidak mempunyai data mengenai tanah yang menjadi objek 

sengketa tersebut.  

          Pada Daerah Pemekaran, biasanya sebelum terbentuknya Kantor Pertanahan 

definitif, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan. Penyerahan warkah tanah dari 

Kantor Pertanahan lama (Kantor Pertanahan Induk) ke Kantor Pertanahan baru 

(Kantor Pertanahan Pemekaran) dilaksanakan di Perwakilan Kantor Pertanahan 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

Seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, dibentuk Perwakilan 

Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2010 (Perka 

BPN No. 9 Tahun 2010) Tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Selain itu di Kabupaten Pulau 

Morotai di Provinsi Maluku Utara, dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan  yang 

berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 (Permen ATR/BPN No.5 

Tahun 2018) Tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi 

Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara. 

Di dalam Peraturan tersebut diatur dengan jelas mengenai tata cara penyerahan 

warkah tanah dari Kantor Pertanahan lama kepada Kantor Pertanahan baru. 

Namun  untuk Kota Tangerang Selatan tidak ada Perkaban atau Perka  Menteri 

ATR/BPN yang dikeluarkan untuk pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan, 
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sehingga di Kota Tangsel tidak pernah didirikan atau dibentuk Perwakilan Kantor 

Pertanahan. Dengan demikian tidak terdapat acuan yang pasti mengenai tata cara 

penyerahan warkah tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ke Kantor 

Pertanahan Kota Tangerang Selatan. 

           Apabila mengacu pada Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tanggerang Selatan, diatur 

mengenai penyerahan arsip dan dokumentasi yang harus diserahkan selambat-

lambatnya lima tahun terhitung sejak pelantikan pejabat walikota Tanggerang 

Selatan, padahal Sertipikat atas nama Warta Endon diterbitkan pada tanggal 5 

Januari 2016, yaitu kurang lebih delapan tahun  setelah Kota Tanggerang Selatan  

diresmikan.  Apabila mengacu pada ketentuan lain yaitu Pasal 41 angka (1) 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga diatur 

mengenai kewajiban dari Daerah Induk  membuat pernyataan kesediaan untuk 

menyerahkan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah 

baru. Namun menurut pernyataan pihak BPN Kota Tangsel hingga pada saat 

diterbitkannya sertipikat Hak Milik atas nama tuan Warta Endon pada tahun 2016, 

pihaknya belum menerima warkah tanah dari kantor pertanahan Daerah Induk 

yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang mengakibatkan terbitnya 

sertipikat ganda. 

          Mengenai penetapan hak atau sertipikasi hak atas tanah dinyatakan salah 

jika bertentangan dengan hukum. Secara teoriktik, bertentangan dengan hukum 

jjka terbukti memenuhi unsur “penyalahgunaan kewenangan” atau memenuhi 
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unsur “perbuatan melawan hukum”8.  Pada kasus yang diteliti oleh penulis ini, 

terdapat fakta dalam persidangan bahwa Warta Endon sebagai pihak yang menjual 

tanah kepada Ucok Poni Boy Tampubolon secara melawan hukum telah 

mengajukan permohonan pendaftaran hak milik kepada Ketua Rukun Warga 

Kelurahan Cipayung Kota Tangsel (selanjutanya disebut Ketua RW) secara 

melawan hukum dengan menyertakan surat-surat yang dibuat oleh Ketua Rukun 

Tetangga Kelurahan Cipayung Kota Tangsel (selanjutnya disebut Ketua RT) dan 

Ketua RW dan Lurah Cipayung dan dengan cara-cara melawan hukum yaitu 

dengan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai tanah di kelurahan 

Cipayung tersebut. Warta Endon juga telah mengelabui Kepala Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kota Tangsel untuk mendapatkan  hak atas tanah antara lain 

dengan  dengan meminta pihak BPN untuk melakukan pengukuran  tanah disore 

hari pada saat penjaga tanah milik Ny. Retno Widowati Soebarjo tidak berada di 

tempat. Namun pada putusan Pengadilan Tanggerang ini baik Warta Endon 

maupun Pihak Kantor Pertanahan Kota Tangsel tidak dikenakan sanksi, bahkan 

Tuan Ucok Poni Boy Tampubolon sebagai pembeli yang beritikad baik tidak 

mendapatkan ganti rugi dan harus kehilangan tanah yang telah dibelinya karena 

sertipikat hak miliknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. 

Gunanegara  dalam bukunya menyatakan semua perbuatan yang melanggar 

hukum diancam atas pelanggaran hukum terebut. Pelanggaran  ketentuan hukum 

administrasi diancam sanksi administratif. Pelanggaran hukum pidana diancam 

sanksi pidana. Pelanggaran  ketentuan hukum administrasi yang mengandung 

																																																								
8	Gunanegara, Hukum Pidana Agraria, logika hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman 
Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2017, hal. 246. 
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unsur pidana diancam sanksi administratif sekaligus diancam sanksi pidana9. 

Menurut penulis, seharusnya  ada  pertanggung jawaban hukum dari Warta Endon 

sebagai pihak yang menjual kepada Ucok Poni Boy dan dari pihak Kantor 

Pertanahan sebagai Badan atau instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan 

setipikat. Badan  Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) adalah lembaga 

pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan 

tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan  peraturan 

perundang-undangan yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 

201510.  BPN selain diberikan tugas dan tanggung jawab  untuk melakukan 

kegiatan administratif pertanahan mulai dari pendataan tanah sampai penerbitan 

sertifikat, kepadanya juga diberikan kewajiban untuk melaksanakan putusan 

pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN).  BPN adalah badan 

yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat, demikian pula dalam hal 

pencabutan atau pembatalannyapun harus dilakukan oleh BPN. Sejak 

diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No.30 Tahun 

2014), pemberian hak atau sertipikasi hak atas tanah termasuk ranah diskresi yang 

apabila terjadi kesalahan, pola penyelesaiannya cukup dengan pencabutan, 

penundaan, atau pembatalan keputusan. Hanya saja ketika pemberian hak atau 

sertipikasi hak atas tanah terbukti, secara formal matrial, memenuhi unsur pidana, 

maka  diproses  dengan hukum pidana11.  

         Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan diatas  maka 

penulis berkeinginan untuk mendalami lagi dan mengangkat permasalahan ini 

																																																								
9 Ibid, hal.244. 
10 “Tugas dan Fungsi BPN/ Badan Pertanahan Nasional”, 
http://blogomjhon.blogspot.com/2016/02/tugas-dan-fungsi-bpn-badan-pertanahan.html, diakses 
pasal 11 Oktober 2018. 
11 ibid, hal.247. 
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kedalam tulisan berbentuk tesis dengan judul  “Analisis  Yuridis  Setipikat  

Ganda Di Daerah Pemekaran Wilayah Tangerang Selatan (Studi Kasus 

Putusan  Pengadilan Negeri Nomor: 183/Pdt.G/2017/Pn Tng)”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun  pokok permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan penyerahan data pertanahan (warkah tanah) 

dari kantor  pertanahan lama (Kantor Pertanahan Induk) kepada kantor 

pertanahan baru (Kantor Pertanahan Pemekaran) dengan keberlakuan  

Undang-Undang Pembentukan Daerah Baru? 

2. Bagaimana tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional yang 

menerbitkan sertipikat ganda pada wilayah pemekaran?  

1.3.   Tujuan Penelitian 

1. Ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan penyerahan 

data pertanahan (warkah) dari kantor pertanahan lama (Kantor 

Pertanahan Pemekaran) kepada kantor pertanahan baru (Kantor 

Pertanahan Pemekaran) dengan keberlakuan Undang-Undang 

Pembentukan Dearah Baru. 

2. Ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggungjawab hukum 

Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertipikat ganda pada 

wilayah pemekaran?  
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1.4.   Manfaat Penelitian       

a) Manfaat teoritis 

Diharapkan karya tulis ini dapat menjadi masukan bagi instansi     

terkait, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.               

b)  Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan mengenai  

pelaksanaan hukum dalam hal pertanggungjawaban BPN atas 

penerbitan sertipikat ganda. 

1.5.   Sistematika Penulisan  

          Untuk memberikan gambaran yang komprehensip, maka penyusunan hasil 

penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut: 

          Pada Bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan tesis. 

          Pada Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka, berisikan tentang pengaturan 

penyerahan data pertanahan (warkah tanah) dari kantor pertanahan lama kepada 

kantor pertanahan baru dengan keberlakuan Undang-Undang Pembentukan 

Dearah Baru dan tentang pertanggungjawaban hukum Badan Pertanahan Nasional 

yang menerbitkan sertipikat ganda pada wilayah pemekaran. 

          Sedangkan pada bab ketiga, mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian, diantaranya yaitu metode penelitian yang menggunakan metode yuridis 

normatif,  dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier 
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dengan teknis analisis data kualitatif yang berdasarkan hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undagan dan pendekatan kasus. 

          Pada  bab empat, membahas mengenai hasil  penelitian dari data-data  yang 

diperoleh sesuai  dengan penjelasan pada bab  pendahuluan, kemudian dianalisis. 

Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Adanya 

kesenjangan antara das sein dengan das sollen dengan melihat berbagai faktor 

tentang penyerahan data pertanahan (warkah tanah) dari kantor pertanahan lama 

kepada kantor pertanahan baru dengan keberlakuan Undang-Undang 

Pembentukan Dearah Baru dan tanggungjawab hukum Badan Pertanahan 

Nasional yang menerbitkan sertipikat ganda di wilayah pemekaran.  

          Bab  lima yang merupakan penutup, berisikan kesimpulan yang diperoleh 

dari permasalahan yang ada serta saran-saran dari peneliti. 

 

 

 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




