
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum atau 

dengan kata lain ada masyarakat pastilah ada norma hukum. Hukum berupaya 

menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu 

yang egoistis dengan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.1 Kehadiran 

hukum justru ingin menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan 

dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil 

sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  

Hukum yang pasti dan adil pada hakikatnya harus melindungi para pihak 

yang sedang bersengketa. Kepastian hukum merupakan jaminan sekaligus 

perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat dipertahankan 

dalam bentuk apapun. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, 

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi lebih tertib. 

Oleh karena itu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum demi ketertiban 

masyarakat. Sebaliknya hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum itu 

bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.2 Begitu juga 

dengan tuntutan hak berupa gugatan yang bertujuan untuk menyelesaikan 

                                                             
1 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Jakarta: PT. Refika 
Aditama, 2006), hal. 128 
2 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Jogjakarta: Citra 
Aditya Bakti, 1993), hal. 2 
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sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat3 agar tercipta keteraturan dan 

keseimbangan dalam tatanan masyarakat sehingga keadaan yang rusak dapat 

dipulihkan menuju keadaan yang harmonis.  

Tanah dan rumah memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam 

kehidupan manusia. Bagi masyarakat, perumahan merupakan cerminan diri 

pribadi manusia, baik secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dengan 

lingkungannya. Pengembangan perumahan yang sehat dan layak bagi masyarakat 

Indonesia tentunya perlu didukung dengan sebuah wadah yang bertujuan untuk 

megembangankan sumber daya masyarakat. 

Realitas penyediaan tanah dari hari ke hari menunjukkan tanah yang tersedia 

semakin terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sedangkan kegiatan 

pembangunan untuk berbagai keperluan semakin meningkat. Menyadari realita 

tersebut, pemerintah memandang perlu untuk membenahi seluruh aspek di bidang 

pertanahan. Berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa dalam Pembangunan Jangka Panjang 

Kedua (PJPK) peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan 

meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Hal ini 

tidak sebanding dengan populasi manusia yang semakin meningkat dan kebutuhan 

akan tempat tinggal yang semakin tinggi. Sehubungan dengan itu akan meningkat 

pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-

                                                             
3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 179 
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tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas 

yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-

ketentuannya.  

Lebih lanjut untuk menyikapi permasalahan pertanahan di Indonesia, maka 

Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi para 

pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan dan membuktikan haknya atas 

tanah yang dikuasainya dalam bentuk sertifikat tanah. Sedangkan bagi para pihak 

yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor dapat memperoleh 

informasi maupun keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang terkait.  

Walaupun demikian, pendaftaran tanah yang dilandasi oleh asas kepastian 

hukum dengan adanya sertifikat tanah menjadi sering dilanggar oleh pihak-pihak 

lain. Masalah besar yang bisa ditemui di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan 

Pengadilan adalah sering adanya gugatan yang mempermasalahkan sertifikat 

tanah. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki sertifikat sebagai 

bukti kepemilikan yang sah masih dapat dipersengketakan sehingga asas kepastian 

hukum dalam pendaftaran tanah menjadi hal yang tidak penting.  

Dalam praktiknya, sertifikat yang terbit dapat digugat oleh pihak lain 

dengan alas hak lama dan tidak jarang banyak yang memenangkan penggugat, 

misalnya dalam pendaftaran tanah, girik merupakan tanda bukti pembayaran pajak 

atas tanah yang dapat disertakan untuk proses administrasi. Girik bukan 

merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, namun semata-mata hanyalah 

merupakan bukti pembayaran pajak-pajak atas tanah. Dengan demikian, apabila di 

atas bidang tanah yang sama, terdapat klaim dari pemegang girik dengan klaim 
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dari pemegang surat tanda bukti hak atas tanah (sertifikat), maka pemegang 

sertifikat atas tanah akan memiliki klaim hak kebendaan yang lebih kuat. Namun 

demikian, persoalan tidak sesederhana itu. Dalam hal proses kepemilikan surat 

tanda bukti hak atas tanah melalui hal-hal yang bertentangan dengan hukum, 

maka akan ada permasalahan yang berbeda.  

Oleh karena itu, penting sekali bagi pencari keadilan untuk 

memperjuangkan kepentingannya mengenai kepemilikan hak atas tanah agar 

setiap kepemilikan hak atas tanah juga perlu mendapatkan perlindungan yang 

jelas, supaya keharmonisan hubungan manusia dengan manusia yang lain 

terhadap perbuatan hukum yang satu dengan lainnya dapat dipertanggung 

jawabkan sehingga tertib hukum akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga 

dengan kepentingan pemilik sertifikat hak atas tanah yang mencari keadilan untuk 

mendapatkan hak-haknya.  

Boedi Harsono menyatakan bahwa sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 

1997 lebih dari 3 (tiga) dasawarsa pengaturan mengenai tanah belum cukup untuk 

memberikan hasil yang memuaskan, terutama mengenai penguasaan tanah yang 

jelas terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah.4 Terutama terkait dengan 

masalah kepemilikan sertifikat tanah. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum 

agraria, sertifikat yang disebutkan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 20 menyebutkan bahwa: 

 

                                                             
4 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, cet. 12, (Jakarta: Djambatan, 2008), hal. 471 
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Surat tanda bukti 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. 

 

Lebih lanjut menurut pendapat Abdurrahman menyatakan sertifikat tanah 

adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang telah dijahit menjadi 1 (satu) 

dengan diberi suatu kertas sampul yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam 

Negeri/Dirjen Agraria dan diberikan kepada seseorang yang mempunyai hak atas 

tanah sebagai bukti hak dan bukti telah dilakukan pendaftaran daripada tanah yang 

bersangkutan.5 Sedangkan menurut pendapat dari I. Soegiarto menyatakan bahwa 

sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah 

dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, dimana sertifikat hak atas tanah 

membuktikan bahwa seseorang atau suatau badan hukum mempunyai suatu hak 

atas bidang tanah tertentu.6   

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa sertifikat merupakan alat 

bukti hak atas tanah yang kuat dan selama tidak ada alat bukti lain yang dapat 

membuktikan bahwa kebenaran dari isi sertifikat itu salah, maka segala sesuatu 

yang terdapat di dalam bagian dari sertifikat tersebut haruslah dianggap benar.7 

Dengan demikian, sertifikat merupakan bukti dari kepemilikan atas suatu tanah 

telah diletakan dalam sebuah surat yang telah dilegalkan. 

                                                             
5 Abdurrahman, Beberapa Aspek tentang Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria V, (Bandung: 
Alumni, 1980), hal. 102 
6 Z. A. Sangadji, Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam 
Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 36 
7 Asas ini dikenal dengan nama Presumption Justae Causa maksudnya adalah suatu KTUN harus 
selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya, 
lihat Soemaryono dan Anna Erliyana, Tuntutan Praktik Beracara Di Peradilan Tata Usaha 
Negara, (Jakarta: PT. Primamedia Pustaka, 1999), hal. 1 
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Walaupun demikian, masyarakat sering mendapatkan kendala ketika 

mengajukan tuntutan hak terhadap sertifikat hak yang bersengketa. Keberadaan 

aparatur penegak hukum tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan hukum 

yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang jelas untuk 

menyelesaikan masalah yang timbul.  

Dalam menyikapi permasalahan hukum terhadap tanah, maka apabila terjadi 

peralihan hak seperti jual beli dengan obyek berupa tanah yang ternyata 

menimbulkan sengketa, maka menjadi suatu masalah tersendiri untuk 

mendapatkan penanganan khusus. Penyelesaian permasalahn tersebut harus 

didasari pada itikad baik dari para pihak yang bersengketa. Tidak jarang pihak 

yang memiliki alas hak berupa sertifikat tanah bisa digugat oleh pihak lain di 

depan pengadilan, hal ini menjadi perhatian bagi beberapa instansi seperti BPN, 

karena selama proses pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat tanah BPN 

adalah instansi yang berwenang untuk memeriksa, mengukur, memastikan bukti 

hak sebelum menerbitkan sertifikat tanah. 

Selain itu, perlu diperhatikan juga mengenai proses pengalihan hak atas 

tanah, misalnya pada proses jual beli, dimana pada dasarnya jual beli atas tanah 

mempunyai sifat terang dan tunai. Terang artinya obyek yang diperjanjikan jelas 

dan benar-benar milik si penjual. Tunai artinya ada barang, ada uang atau dengan 

kata lain pembayaran atas tanah tidak harus lunas pada saat transaksi tapi yang 

dilihat adalah niat dari pembeli untuk melunasi tanah yang dibelinya. 

Konsep terang dan tunai merupakan cerminan dari asas kepastian hukum. 

Asas kepastian hukum telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 
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1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan bahwa 

semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Berdasarkan penjelasan umum PP 

No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa 

sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif. 

Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan akan menghasilkan surat-surat 

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak 

atas tanah maka dalam PP No. 24 Tahun 1997 telah memberikan penegasan 

mengenai jaminan kepastian hukum, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian 

yang kuat dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960, dimana sertifikat tanah 

merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPN yang dipergunakan sebagai 

tanda bukti dan alat pembuktian hak seseorang atau badan hukum mempunyai hak 

atas suatu bidang tanah, dimana dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 

1960, mengatur sebagai berikut: 

 
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: 
1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah 
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut: 
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat; 
 

Dari pasal tersebut negara akan memberikan jaminan hukum dan kepastian 

hukum terhadap hak yang sudah terdaftar. Jaminan bukti adanya tanah yang sudah 

terdaftar dengan memberikan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
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pembuktian yang kuat. Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PP No. 10 tahun 1961, 

disebutkan salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu 

bersama-sama dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri 

Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak. 

Dengan adanya sertifikat tanah, maka diharapkan secara yuridis dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum dan hak oleh negara bagi pemegang hak 

atas tanahnya. Jaminan negara ini diberikan kepada pemilik atau pemegang 

sertifikat dapat diberikan karena tanahnya sudah terdaftar dalam sistem database 

administrasi pertanahan negara.  

Dalam administrasi pertanahan dapat diketahui siapa yang menjadi 

pemegang haknya (pemilik bidang tanah), subyek pemegang hak atas tanahnya, 

obyek haknya, letak, batas dan luasnya serta perbuatan-perbuatan hukum yang 

dikaitkan dengan tanahnya dan beban-beban yang ada diatas obyeknya, 

memberikan nilai tambah ekonomi, dengan adanya sertifikat hak atas tanah 

pemiliknya akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, serta 

mencegah sengketa kepemilikan tanah. Dengan kata lain dengan terdaftarnya hak 

kepemilikan atas tanah seseorang warga masyarakat maupun badan hukum oleh 

negara dan dengan diterbitkan tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas 

tanah, negara akan memberikan jaminan keamanan terhadap pemilikan tanah serta 

agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya terhadap tanah-tanah yang 

belum didaftarkan maka negara tidak menjamin kepastian hukum dan haknya bagi 

pemilik atau yang menguasainya. 
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Oleh karena itu, diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang 

sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus 

diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari 

maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa 

yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 

Data fisik dan data yuridis yang berada diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 

yang menegaskan bahwa dalam sistem publikasi negatif yang dianut, sertifikat 

tanah sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian kuat, tetapi bukan 

mutlak dan bukan satu0satunya alat bukti hak. Kebenaran data yang tersaji di 

dalam sertifikat tanah tidak terjamin secara mutlak. Sisi lemah sistem publikasi 

negatif tersebut memungkinkan pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang 

hak dalam sertifikat tanah akan menghadapi tuntutan dari pihak lain yang merasa 

mempunyai tanah yang berkaitan dengan sertifikat itu. Sasaran tuntutan tersebut 

berupa gugatan untuk pembatalan atau menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak 

mempunyai kekuatan mengikat. 

Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 mengatur mengenai 

upaya yang dapat ditempuh apabila telah terbitnya sertifikat atas sebidang tanah, 

yaitu: 

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara 
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah 
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka 
pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) 
tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 
Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat 
tersebut. 
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Dari ketentuan tersebut, maka setiap orang tidak dapat menuntut tanah yang 

telah memiliki sertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 

(lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan 

maupun gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). sedangkan tanah 

tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik8 dan 

secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang 

mendapat persetujuannya. Dengan demikian, sertifikat merupakan alat 

pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan 

adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, 

menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguhpun sistem publikasi yang 

digunakan adalah sistem negatif. 

Akan tetapi, permasalahannya menjadi sangat rumit apabila ada sengketa 

diantara para pihak. Oleh karena itu, penulis perlu membahas juga mekanisme apa 

yang paling tepat apabila adanya sengketa atas terbitnya sertifikat tanah yang 

tentunya menjadi kesatuan dengan tanah yang dituntut oleh pihak-pihak yang 

bersengketa. 

Hal ini erat kaitannya dengan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi 

pihak yang bersengketa, dimana Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN 

                                                             
8 Pengaturan itikad baik dapat ditemui dalam Pasal 1977 KUHPerdata yang menyatakan barang 
siapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar 
atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya. Walaupun demikian, barang siapa 
kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang 
itu hilang atau dicuri, dapatlah menuntut supaya barang yang hilang atau dicuri itu dikembalikan 
pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi 
kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 
582 
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merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam rangka melakukan 

pendaftaran hak atas tanah.9 Sertifikat yang diterbitkan oleh BPN juga merupakan 

produk hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara 

yang menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, misalnya sertifikat hak 

milik atas tanah diterbitkan, maka seseorang yang namanya tercantum dalam 

sertifikat tersebut dianggap sebagai pemilik tanah yang sesungguhnya sepanjang 

sertifikat tersebut tidak dilakukan keberatan ke BPN.  

Dalam praktiknya tidak jarang pihak yang merasa dirugikan dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa 

kepemilikan tanah. Penulis membahas permasalahan ini dengan menggunakan 

kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Bandung.  

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai sebidang tanah 

Desa Bantarjati, Kecamatan Bogor Tengah, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa 

Barat yang telah terbit Sertifikat Hak Milik, dimana tanah tersebut berasal dari 

Akta van Eigendom. Pada mulanya tanah tersebut dimiliki oleh Thio Boan Nio 

dan telah diwariskan kepada anak-anaknya, karena Thio Boan Nio telah 

meninggal dunia maka dijualah kepada seseorang bernama Somadikarta yang 

telah menyewa tanah tersebut sejak semasa hidupnya. Akan tetapi, setelah anak-

anak dari keluarga Thio Boan Nio menjualnya dan anak-anak dari keluarga Thio 

Boan Nio meninggal sehingga cucu-cucu dari Thio Boan Nio lantas menuntut 

tanah tersebut atas dasar  Akta van Eigendom, padahal Akta van Eigendom yang 
                                                             
9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, LN No. 59, TLN No. 
3696, Pasal 1 Angka 23.  
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asli telah diserahkan kepada Somadikarta dan telah terbit SHM No. 682/Babakan. 

Sedangkan sertifikat tersebut sudah dijual lagi kepada pembeli yang baru bernama 

Upay Supartika. Oleh karena itu, cucu dari keluarga Thio Boan Nio mengajukan 

gugatan di Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Tata Usaha Bandung, dimana 

di Pengadilan Negeri Bogor mempermasalahkan kepemilikan tanah sedangkan di 

Pengadilan Tata Usaha Negara mempermasalahkan pembatalan sertifikat. 

Dari kasus yang diangkat oleh Penulis, dapat disimpulkan bahwa 

walaupun sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, namun belum tentu tidak bisa 

dibatalkan, karena seseorang yang memiliki sertifikat saja masih dapat digugat 

oleh pihak yang berkepentingan dengan beberapa pertimbangan misalnya cara 

memperoleh sertifikat, syarat-syarat administrasi pendaftaran telah dipenuhi, dan 

lain-lain. Oleh karena itu, penulis perlu untuk membahas secara menyeluruh asas 

kepastian hukum terhadap sertifikat tanah yang ditulis dalam judul "ASAS 

PUBLIKASI NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN 

TANAH." 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, terdapat 2 

(dua) pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana penempatan asas publikasi negatif yang bertendensi positif 

dalam peraturan pertanahan di Indonesia? 
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2. Bagaimana cara penyelesaian atas sengketa kepemilikan tanah dari 

terbitnya sertifikat tanah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul  “ASAS 

PUBLIKASI NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN 

TANAH” ini adalah:  

1. Untuk menelusuri, memberikan gambaran, dan menganalisis aturan 

mengenai asas publikasi negatif yang bertendensi positif dalam 

peraturan pertanahan di Indonesia. 

2. Untuk menelusuri sekaligus memberikan gambaran mekanisme yang 

tepat terhadap penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang timbul 

dari terbitnya sertifikat tanah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa manfaat 

terhadap tulisan dalam penelitian ini antara lain:  

1. Segi Akademis 

Manfaat akademis dalam penulisan skripsi yang penulis lakukan 

adalah agar dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnnya ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum 
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pertanahan, khususnya tentang asas kepastian hukum sertifikat tanah 

sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. 

 

2. Segi Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembuat 

kebijakan, praktisi hukum, penegak hukum dan masyarakat luas yang 

berkenaan dengan asas publikasi negatif yang bertendensi positif 

dalam peraturan pertanahan di Indonesia. Apabila atas terbitnya 

sertifikat tanah diatur secara jelas, maka akan lebih menjamin 

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang 

sebenarnya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan 

mengenai cara yang paling efektif apabila menemukan permasalahan 

tanah di Indonesia. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dari uraian di atas, untuk mempermudah pembahasan materi pada penulisan 

ini, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 (lima) bab, dimana dalam bab-

bab tersebut dibagi lagi menjadi beberapa sub bab untuk memberikan gambaran 

dan analisis yang mendalam terhadap pokok permasalahan di atas, penulis 

menyusun sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Landasan Teori, dan Landasan 

Konseptual yang memuat materi Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak 

Keperdataan, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Asas Kepastian Hukum, 

dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Atas Terbitnya Suatu Sertifikat 

Tanah dalam UU No. 5 Tahun 1960. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab 3 adalah Metode Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Prosedur 

Perolehan Bahan Penelitian, Sifat Analisis, dan Hambatan serta Cara 

Penanggulangannya. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menganalisis hasil penelitian berupa asas publikasi 

negatif yang bertendensi positif dalam pendaftaran di Indonesia serta 

mekanisme dalam menyelesaikan sengketa tanah di Indonesia yang 

selanjutnya akan diuraikan pula kasus posisi berikut analisis kasus dengan 

melihat pertimbangan hakim. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab terakhir merupakan penutup dari hasil penelitian yang berisi 

kesimpulan dan jawaban atas pokok permasalahan serta saran-saran, baik 

refleksi atas hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan 

pada masa yang akan datang demi kepentingan masyarakat dan hukum. 

 


