
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Jaminan Kepastian pemilik tanah dibuktikan dengan adanya sertipikat hak atas tanah. 

Penerbitan sertipikat hak atas tanah merupakan resultan dari kegiatan pendaftaran tanah 

yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 

tanah.1 

Petugas pendaftaran tanah di kantor pertanahan melaksanakan pendaftaran tanah harus 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Yaitu PP 24 Tahun 1997 dan peraturan 

pelaksanaannya, Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan 

selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran tanah. Bidang-bidang tanah yang sudah 

dipetakan atau dibukukan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam 

daftar tanah.2 Kendala yang menghambat terciptanya kepastian hukum dapat berbentuk 

hambataneksternal dan hambatan internal dari masyarakat itu sendiri, meliputi sengketa 

batas, batas tanah tidak jelas dan tidak ada informasi dari pemilik tanah yang berbatasan. 

Kendala dari Petugas Pendaftaran tanah adalah kurang cermat dan teliti dalam proses 

pelaksanaan pendaftaran yang pertama kali, selain itu juga dari pihak kantor desa yang 

kemungkinan melakukan penyimpangan yaitu unsur kesengajaan dari Aparat Desa apabila 

ada tanah yang tidak diurus tanah oleh pemiliknya tersebut, dan Kepala Desa sudah 

berganti-ganti, menjadi salah satu penyebab munculnya tumpang tindihnya batas-batas 

tanah dalam dua sertipikat yang berbeda. 

																																																													
1 Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, h. 112. 
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Hal yang paling penting dalam terjadinya sertipikat ganda adalah ketidakjujuran 

pemohon dalam hal ini pemilik tanah yang mengajukan permohonan pengukuran dan 

pembuatan sertipikat kepada pihak Badan Pertanahan Nasional, dengan memasukan data-

data yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Serta kurangnya sumber daya manusia 

dan kurang modernnya teknologi yang dimiliki pihak BPN dimasa lampau juga merupakan 

faktor lain yang menimbulkan munculnya sertipikat ganda. 

Walaupun fungsi utama sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, tetapi 

sertipikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah seseorang masih 

mungkin dibuktikan dengan alat bukti lain, misalnya akta register yang di keluarkan oleh 

Pemerintah Desa letak tanah tersebut berada. Sertipikat sebagai alat bukti sangat penting 

misalnya di dalam hal pemindahan hak, dan perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan 

untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain ( yang memenuhi syarat sebagai 

pemegang hak ), yang berupa : jual – beli tanah, tukar menukar, hibah atau hibah wasiat 

dan lain – lainnya. Tapi sayangnya, permasalahan tentang sertipikat tanah masih tetap ada 

dan muncul lagi dengan permasalahan berbeda. Sebidang tanah yang mempunyai sertipikat 

ganda muncul dan menjadi akar pahit bagi hukum pertanahan yang ada di Indonesia. 

Sertipikat tanah adalah merupakan keputusan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 

Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi 

seseorang atau badan hukum perdata” (Pasal 1 angka 9 UU No 51 tahun 2009).3 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) sebagai pelaksana dilakukanoleh Kepala Kantor Pertanahan (Pasal 5 dan 6 Peraturan 

Pemerintah No. 24 tahun 1997).4  
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Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka 

bertambah pula keperluan akan kepastian hukum di bidang Pertanahan. Tanah makin lama, 

makin banyak yang tersangkut masalah perekonomian seperti jual beli tanah, dan tanah 

sebagai jaminan kredit di bank. Di dalam kehidupan sehari-hari sertipikat tanah seringkali 

menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah 

mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat 

masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara.  

Dalam kenyataan sehari-hari seringkali muncul sengketa bidang tanah yang sama yaitu 

terdapat 2 (dua) sertipikat tanah yang tumpang tindih (overlapping) sehingga membawa 

ketidakpastian hukum pemegang hak atas tanah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. 

Terhadap permasalahan semacam ini dapat diajukan pembatalan sertipikat ke pengadilan.  

Kasus sertipikat ganda menyebabkan ketidak pastiaan hukum dan cacat administrasi 

pertanahan, hal ini berbanding terbalik dengan tujuan pendaftaran tanah adalah untuk 

menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu 

bidang tanah, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 

termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 

mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, untuk 

terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  

Hal ini sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 

3615/Pdt/2015. Dalam kasus ini, Dzul Hasan., adalah pemilik tanah yang terletak di 

Desa/Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kabupaten Kota Timor Tengah, 

sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 7410/2016, luas 6.705 m² tanggal 19 juni 2006.  

Tanggal 10 Febuari 2014 Kasmawati (Penggugat ), membeli tanah milik Dzul Hasan., 

seluas 6.705 m2 Sebagaimana Akta Jual Beli Notaris/PPAT Nomor 245/PPAT/II/2014 

pada tanggal 14 febuari 2014, Pada bulan Juni 2014 Kasmawati membersihkan tanah 



tersebut menggunakan excavator dan ngedropping Batu dan pasir guna persiapan 

pembangunan rumah diatas tanah tersebuy, Kasmawati tidak melanjutkan kegiatan 

tersebut karena telah di tegur oleh Marisa Tambengi dan James Tambengi dengan alasan 

tanah tersebut secara sah adalah milik mereka berdua 

Bahwa pada tahun 2010, BPN telah melakukan pengukuran pada tanah tersebut dan 

menerbitkan sertipikat atas nama : 

- Marisa Tambengi Seluas 3.595 m2 dengan sertipikat nomor 961/2010 

- James Tambengi Seluas 3.713 m2 dengan sertipikat nomor 758/2010 

Yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupateb Timor Tengah Utara 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis bermaksud menuangkannya  dalam bentuk 

tesis yang berjudul "Sengketa Pertanahan Dua Sertipikat Hak Milik di Atas Tanah 

Yang Sama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3615/Pdt/2015)”. 

 

B. Pokok Permasalahan : 

1. Bagaimana Akibat Hukum dari terbitnya dua sertipikat hak milik diatas tanah 

yang sama  ? 

2. Bagaimana putusan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 

3615/Pdt/2015 menurut Hukum agraria ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Apabila melihat dari pokok permasalahan yang ada, maka terdapat tujuan penelitian 

yang hendak dicapai ,adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan Sengketa tanah akibat terbitnya dua sertipikat hak milik 

diatas tanah yang sama. 



2. Untuk mendeskripsikan putusan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 

3615/Pdt/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan memiliki kegunaan praktis 

maupun kegunaan teoritis. 

1. Manfaat Teoritis. 

Secara  teoritis  penelitian ini  diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan dan 

memberi wawasan yang lebih luas dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Tanah Nasional, 

terutama terkait dengan pendaftaran tanah, sertipikat ganda dan pembatalan sertipikat. 

2. Manfaat Praktis. 

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum yang terkait dengan 

pendaftaran tanah agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan terutama terkait 

dengan pendaftaran tanah,  sehingga  bisa  mencegah  timbulnya sengketa tanah terutama 

berkaitan dengan sertipikat ganda dan pembatalan sertipikat. 

 

1. Sistematika Penulisan  

 

BAB I    :          PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II   :  TINJAUAN PUSTAKA  

 



Dalam bab ini, diuraikan mengenai pengertian tanah, pengertian pendaftaran tanah,  

dan hak-hak atas tanah  

 

BAB III   :  METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh 

data, metode pendekatan dan Analisa yang digunakan untuk penelitian  

 

BAB IV   :  ANALISA HASIL PENELITIAN  

Dalam hal ini diuaikan mengenai hasil analisis, serta uraian secara mendalam 

tentang jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari 

hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

berserta penerapannya. 

 

BAB V   :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini merupakan hasil dari kesimpulan dan saran atas hasil Analisa dari 

rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini.  

 

 

 

 

	


