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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Tanah adalah salah satu kebutuhan penyelenggaraan hidup manusia yang 

memiliki peran sangat vital. Tanah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena 

tanah merupakan kebutuhan pokok yang mendasar dan menjadi tempat bagi manusia 

untuk menjalani kehidupan serta memperoleh sumber untuk melanjutkan hidup.1 

Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan tanah untuk pembangunan semakin 

meningkat, dan sehubungan dengan hal tersebut akan meningkat pula kebutuhan akan 

dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan 

kepastian di bidang pertanahan memerlukan tersedianya perangkat hukum yang 

tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan 

isi ketentuannya-ketentuannya. Pengaturan yang dimaksud dalam hal ini meliputi 

pemilikan, penguasaan, serta pemeliharaan tanah sehingga tertata secara sistimatis.2 

Berlandaskan dari kebutuhan akan perangkat hukum tertulis di bidang 

pertanahan, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

                                                           
1 Mariot P. Siahaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek), (Jakarta: 

Rajawali Press, 2005), hlm. 1 
2 Soedarmanto, Status hukum Penguasaan Tanah Timbul (Tanah Lorong) Pada tepian Sungai Walennae 

Kabupaten Soppeng, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2011), hlm. 2 
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Peraturan Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang 

Pokok Agraria/UUPA. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 

September 1960 di Jakarta. Tujuan dikeluarkannya UUPA adalah untuk mengakhiri 

dualisme hukum agraria di Indonesia pada saat itu. Dalam kurun waktu lebih dari satu 

dasawarasa sejak proklamasi, sebagian besar masyarakat Indonesia masih 

memberlakukan hukum agraria berdasarkan hukum barat (kolonial) dan sebagian kecil 

lainnya berdasarkan hukum adat. Hukum agraria yang berdasarkan hukum barat jelas 

memiliki tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan. Hal ini dapat dipastikan 

bahwa pemberlakuan hukum agaria tersebut jelas tidak akan mampu mewujudkan cita-

cita Negara sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Pasal 33 ayat (3), yaitu “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat.” 

Dengan lahirnya UUPA, maka terwujudlah suatu hukum agraria nasional, 

hukum positif yang dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan 

memungkinkan tercapainya kemakmuran rakyat sebagaimana yang dicita-citakan 

tersebut. Hukum positif memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk melakukan 

berbagai tindakan hukum atas tanah demi kepentingan umum. Di Amerika Serikat, 

kewenangan itu disebut power of eminent domain dan secara eksplisit disebut 
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dalam Konstitusi AS.3 Mengingat sifat dan kedudukan UUPA sebagai peraturan dasar 

bagi hukum agraria nasional, maka UUPA hanya memuat asas-asas serta soal-soal 

pokok masalah agraria. Dalam pelaksanaannya, UUPA masih memerlukan berbagai 

peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pertanahan. 

Pokok-pokok tujuan diberlakukannya UUPA adalah untuk meletakkan dasar-

dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk 

membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk 

kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, serta meletakkan dasar-dasar 

untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. 

Kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah hanya dapat diperoleh melalui prosedur 

pendaftaran tanah (dimana sebagian pihak menyebutnya sebagai proses 

"pensertipikatan tanah") sesuai dengan apa yang tertulis dalam UUPA. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria 

diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2). Terselenggaranya pendaftaran tanah membuat 

para pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang 

dikuasainya. Pendaftaran tanah selain bertujuan melindungi tanah juga mengatur 

hubungan hukum hak atas tanah melalui penyerahan sertipikat sebagai tanda bukti hak 

atas tanah bagi pemegangnya.4 Pada awalnya pelaksanaan pendaftaran tanah diadakan 

                                                           
3 Dr. Gunanegara, SH, Rakyat & Negara dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (Pelajaran 

Filsafat, Teori Ilmu, dan Jurisprudensi), (Jakarta: PT. Tatanusa, 2008), hlm. 31 
4 S. Chandra, Sertipikat Kepemilikan Hak atas Tanah, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 1 
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menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 

Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun, dalam perjalanan waktu keberadaan 

PP ini dianggap masih banyak memiliki kekurangan. Untuk memperbaiki kelemahan-

kelemahan ini dikeluarkanlah peraturan mengenai pendaftaran tanah yang baru untuk 

lebih menyempurnakan peraturan pendaftaran tanah sebelumnya, yaitu PP Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku sampai saat ini. 

PP Nomor 24 Tahun 1997 tetap mempertahankan tujuan dan sistem yang 

digunakan dalam Pasal 19 UUPA jo PP Nomor 10 Tahun 1961. PP Nomor 24 Tahun 

1997 merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya sehingga banyak terdapat 

tambahan, hal ini terlihat dari jumlah pasal yang lebih banyak dan isi PP tersebut yang 

lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal kepemilikan tanah. Salah 

satunya terdapat dalam Pasal 32 yang mengatur bahwa: 

1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 

dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 

data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 

2) Dalam hal 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 yang merasa 

mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 

tersebut apabila dalam jangka 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. 

Ayat (1) pasal ini mengandung makna bahwa sertipikat merupakan alat 

pembuktian yang kuat dan selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik 
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dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang 

benar. Sedangkan ayat (2) pasal ini lebih menegaskan lagi jaminan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat tanah.  

Dengan dibuatnya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan 

perundangan lainnya yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia, konflik-konflik 

yang berhubungan dengan pengelolaan tanah diharapkan dapat dihindari atau 

diminimalisir. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja terdapat permasalahan 

dalam hal kepemilikan sebidang tanah. Salah satu permasalahan yang sering terjadi 

adalah adanya sertipikat ganda yang dapat menimbulkan sengketa ketika pemegang 

sertipikat yang bersangkutan akan melakukan suatu perbuatan hukum atas bidang tanah 

yang dimaksud. Sertipikat ganda adalah dimana diterbitkannya lebih dari satu sertipikat 

pada sebidang tanah yang letak tanahnya saling tumpang tindih, sehingga 

mengharuskan pemegang hak atas tanah mencari informasi tentang kebenaran data 

fisik dan data yuridis yang tertera dalam sertipikat tersebut di Kantor Pertanahan 

setempat. Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan 

melibatkan banyak pihak seperti pihak pemohon, para pemilik tanah yang 

bersebelahan, dan pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai 

surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertipikat, 

sehingga kesalahan penjelasan dari dari salah satu pihak saja dapat membuka peluang 
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timbulnya sertipikat cacat hukum.5 Masalah-masalah hak atas tanah seperti ini 

bukanlah masalah sederhana untuk diselesaikan, karena masalah hak atas tanah dapat 

dikategorikan sebagai permasalahan yang rumit dan kompleks. Masalah tanah 

berkaitan erat dengan sosial budaya, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek politik 

bahkan aspek pertanahan dan keamanan Negara.6 

Penerbitan sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran 

tanah termasuk perubahan-perubahan menyangkut subjek, status hak, dan perbuatan-

perbuatan hukum yang dilakukan terhadap tanahnya merupakan alat pembuktian yang 

kuat. Hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalam sertipikat 

hak atas tanah mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima (hakim) sebagai 

keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang 

membuktikan sebaliknya.7 Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan untuk 

keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak boleh 

diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat perhatian yang 

serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah 

tetapi juga dalam penyajian data pengusahaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data 

                                                           
5 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak 

Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2003), hlm. 18 
6 Djamester A. Simarmata, Hukum Pertanahan dan Prinsip Ekonomi, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 1, 

1997, hlm. 54 
7 Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2012), 

hlm. 55 
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tersebut. Apabila ternyata data dari pendaftaran tanah tidak benar, maka harus diadakan 

perubahan dan pembetulan dengan keputusan pengadilan.  

Dalam banyak kasus, pemegang hak yang memiliki sertipikat hak atas tanah 

kapan pun dapat kehilangan hak karena gugatan pihak lain yang berakibat pembatalan 

sertipikat di tangannya. Salah satu contoh kasus sengketa sertipikat ganda yang akan 

diangkat adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 03/G/2012/PTUN-

BKL, dimana telah terjadi tumpang tindih (overlapping) sertipikat atau sertipikat ganda 

pada satu lokasi/objek (tanah) yang sama pada dua objek sengketa. Objek sengketa 

yang pertama yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 06/TP dengan luas 6.210 m2 atas nama 

I.S Meliala, SH, ditumpangi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 197 atas nama H. Nur 

Said, S.H. seluas 6.210 m2. Objek sengketa yang kedua adalah Sertipikat Hak Milik 

Nomor 07/TP dengan luas 19.200 m2 atas nama I.S Meliala, SH, ditumpangi dengan 

Sertipikat Hak Milik Nomor 197 atas nama H. Nur Said, SH seluas 13.390 m2, dan 

Sertipikat Hak Milik Nomor 202 atas nama H. Nur Said, SH, seluas 3.350 m2. 

Tumpang tindih (overlapping) atau sertipikat ganda ini secara yuridis bertentangan 

dengan Undang-undang Peraturan Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah membuat banyak pihak dirugikan 

kepentingannya. 

Bertitik pada contoh kasus diatas, dapat kita lihat bahwa dalam prakteknya 

masih sering dijumpai adanya ketidaktelitian maupun penyalahgunaan wewenang 

terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang menimbulkan cacat hukum, 
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sehingga dalam prosesnya terjadi sengketa/konflik antar masyarakat dalam hal 

menentukan siapakah yang berhak atas obyek tanah tersebut. Berdasarkan uraian diatas 

maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan sertipikat ganda, 

dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan menyusunnya dalam tulisan yang 

berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Sertipikat Ganda dan 

Penyelesaiannya di Indonesia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana terjadinya sertipikat ganda di Indonesia?  

2. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa 

sertipikat ganda di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis terjadinya sertipikat ganda 

di Indonesia. 

2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis peran Badan Pertanahan 

Nasional dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda di Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum agraria, khususnya mengenai sertipikat ganda dan 

penyelesaiannya di Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

a. Menambah wawasan penulis mengenai perkembangan terbaru hukum 

pertanahan nasional terutama mengenai sertipikat ganda dan penyelesaian 

di Indonesia. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Pemerintah Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional sebagai bahan 

evaluasi mengenai adanya sertipikat ganda. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan jalan keluar terhadap 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam penyelesaian sengketa 

pertanahan mengenai sertipikat ganda. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan yang ada 

yaitu mengenai terjadinya sertipikat ganda dan penyelesaiannya di Indonesia. 
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Kemudian ada perumusan masalah yang dibahas, tujuan dilakukannya penelitian ini, 

manfaat yang ada dari penelitian ini dilihat dari segi teoritis maupun praktis, serta 

sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan kerangka konsepsional. 

Landasan teori berisi mengenai tinjauan umum tentang Badan Pertanahan Nasional, 

tinjauan umum tentang pendaftaran tanah, tinjauan umum tentang sertipikat hak atas 

tanah, dan tinjauan umum tentang sertipikat ganda. Tinjauan umum tentang Badan 

Pertanahan Nasional meliputi pengertian Badan Pertanahan Nasional, tugas dan fungsi 

Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan. Tinjauan 

umum tentang pendaftaran tanah meliputi pengertian pendaftaran panah, dasar hukum 

pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, fungsi pendaftaran tanah, asas-asas 

pendaftaran tanah, objek pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah, dan pelaksanaan 

pendaftaran tanah. Tinjauan umum tentang sertipikat hak atas tanah meliputi 

pengertian hak atas tanah dan manfaat sertipikat hak atas tanah, sedangkan tinjauan 

umum tentang sertipikat ganda membahas mengenai kasus pertanahan dan sertipikat 

ganda.  

 Kerangka konsepsional isinya antara lain pengertian-pengertian yang 

membatasi penulisan penelitian agar tidak keluar dari topik yang dibahas. Pengertian 
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yang digunakan dalam penelitian ini seperti Badan Pertanahan Nasional, pendaftaran 

tanah, sertipikat, dan sebagainya. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, prosedur 

pengumpulan bahan hukum, sifat analisis, serta hambatan dalam penelitian dan cara 

penanggulangannya. Bahan-bahan yang digunakan dibagi menjadi 3 macam yaitu 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat 

analisisnya adalah sifat analisis kualitatif dimana menggunakan metode penalaran 

deduktif. Juga dikemukakan mengenai hambatan-hambatan dalam melakukan 

penelitian ini dan cara menanggulanginya. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas mengenai Terjadinya Sertipikat Ganda di Indonesia dan 

Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda di 

Indonesia. Bab ini terdiri dari 2 sub-bab yaitu Kasus Posisi dan Pembahasan dimana 

dari sub-bab tersebut dibagi lagi ke dalam sub-sub bab. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


