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MOTTO 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 

urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap. 

(Q. S. Al-Insyirah ayat 6-8) 

Jika seseorang berpergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT 

akan menjadikan perjalanannyabagaikan perjalanan menuju surga 

(Nabi Muhammad SAW) 

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya,. 

(HR. Thabrani & Daruquthni) 

Musuh yang paling berbahaya di dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman 

yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. 

(Andrew Jackson) 
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ABSTRAK 

Rochmaniah. 2017. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Pelaksanaan 

Putusan Peradilan Umum Oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 

48/G/TUN/2007/PTUN.SMG). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I : Drs. Suhadi, S.H.,M.Si., Pembimbing II : Dani 

Muhtada, Ph.d., 

Kata kunci : Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah, kewenangan mengadili, 

ratio decidendi 

Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah No. 02512, 02153, 

02154/Manggarmas merupakan tindak lanjut Kantor Pertanahan Kabupaten 

Grobogan setelah keluarnya Putusan Peradilan Umum yang membatalkan 

sertifikat sebelumnya No. 11, 33, 520/Manggarmas. Sertifikat tersebut digugat di 

Peradilan Tata Usaha Negara karena dianggap mengandung cacat yuridis dalam 

penerbitannya dan mendapat Putusan yang berbeda dari Putusan sebelumnya yang 

kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah (1) Mengapa Sertifikat 

Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti kepemilikan dapat digugat di dua peradilan 

dan mendapat Putusan yang berbeda dari Peradilan Umum dan Peradilan tata 

Usaha Negara, (2) Apa ratio decidendi hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam 

putusan No. 48/G/TUN/2007/PTUN.Smg. 

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, 

pendekatan yuridis empiris atau non-doctrinal research, sumber data yang 

digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan 

data observasi dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sertifikat Hak Atas Tanah yang 

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan termasuk obyek 

sengketa Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara 

berdasarkan Pasal  Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, (2) Pertimbangan Hakim 

yaitu tindakan penerbitan sertifikat penganti bertentangan dengan Peraturan 

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang isinya 

secara tegas harus memuat perintah pembatalan, sedangkan Putusan Pengadilan 

Tinggi Jawa tengah dan Mahkamah Agung RI tidak memerintahkan pembatalan. 

Sehinga sertifikat tersebut harus dibatalkan. 

Simpulan penelitian ini adalah (1) Putusan Hakim PTUN Semarang tidak 

memberikan kepastian hukum kepada pemilik sertifikat, (2) Hakim Pengadilan 

Tata Usaha Negara Semarang kurang memperhatikan Pasal 2 huruf e Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang 

mengecualikan KTUN yang diterbitkan atas dasar melaksanakan Putusan 

Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak termasuk dalam objek 

sengketa Tata Usaha Negara. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Tanah adalah salah satu obyek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah 

yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, 

akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan 

hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan:”Atas dasar hak 

menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang 

dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum” 

(Arba, 2015:7). 

Pada prinsipnya, untuk menjamin agar tidak terjadi kekacauan dalam 

masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah, maka negara mengatur secara 

tegas mengenai hak milik. Hak milik merupakan sumber kehidupan, oleh 

karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, harta benda tertentu harus 

dimiliki, karena bagi umat manusia, ada barang tertentu merupakan the 

natural media on which human existence depends (Noor, 2006: 38). 

Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menjelaskan bahwa, hak milik atas tanah 

ialah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 
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tanah, dan mengingat fungsi sosialnya. Oleh karena itulah, untuk meminta 

kembali kewajiban negara dalam hal ini adalah menjamin agar setiap hak 

milik atas tanah oleh masing-masing warga negara berjalan dengan benar dan 

tertib, serta tidak menimbulkan konflik. 

Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya 

dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yaitu Negara 

Hukum yang beorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat 

dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam bentuk negara yang demikian, maka setiap usaha pemerintah mau 

tidak mau akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan 

rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat. Sehingga sudah 

barang tentu pembentukan “hak dan kewajiban” tidak dapat dihindarkan dan 

akan selalu terjadi. Warga masyarakat selalu ingin mempertahankan hak-

haknya, sedangkan pemerintah juga harus menjalankan kepentingan 

terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga masyarakat. 

Sengketa-sengketa demikian tidak dapat diabaikan tanpa ditangani secara 

sungguh-sungguh, oleh karena apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan 

membahayakan kehidupan masyarakat, terganggunya tujuan negara serta 

program pemerintah itu sendiri (Murad, 1991:9). 

Masalah tanah dilihat dari segi yuridisnya merupakan hal yang tidak 

sederhana pemecahannya. Kesamaan terhadap konsep sangat diperlukan agar 

terdapat kesamaan persepsi yang akan menghasilkan keputusan yang solid 

dan adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan. Persamaan yang 
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memerlukan persamaan persepsi tersebut misalnya berkenaan antara lain 

dengan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berkenaan dengan 

kedudukan sertifikat tanah, sertifikat yang mengandung cacat hukum dan cara 

pembatalan dan atau penyelesainnya (Sumardjono, 2001:163). 

Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran 

tanah berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah,serta 

bagian bangunan atau bangunan yang ada di atasnya bila dianggap perlu dan 

data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang di daftar, 

pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain, serta beban-beban yang ada 

di atasnya). Dengan memiliki sertifikat, maka kepastian hukum berkenaan 

dengan jenis hak atas tanahnya, subyek hak dan oyek haknya menjadi nyata. 

Bagi pemegang hak atas tanah, memiliki sertifikat mempunyai nilai lebih. 

Sebab dibandingkan dengan alat bukti tertulis, sertifikat merupakan tanda 

bukti hak yang kuat, artinya harus dianggap benar sampai dibuktikan 

sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain. 

Terungkapnya kasus-kasus berkenaan dengan gugatan terhadap 

pemegang sertifikat oleh pemegang hak atas tanah semula, telah 

memunculkan rasa tidak aman bagi para pemegang sertifikat. Perorangan atau 

badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan terhadap hak atas tanah 

yang terdaftar dan diterbitkan sertifikatnya, berhak mengajukan gugatan ke 

Pengadilan. Hak atas tanah dan / atau sertifikat dapat dibatalkan berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang berbunyi amar 

putusannya menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau 
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yang pada intinya sama dengan itu. Jaminan kepastian hukum pendaftaran 

tanah atau kebenaran data fisik dan data yuridis bidang tanah dalam sertifikat, 

sangat tergantung pada alat bukti kepemilikan tanah yang digunakan dasar 

bagi pendaftaran tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 

yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah 

diatur penentuan alat-alat bukti untuk menentukan adanya hak-hak atas tanah 

secara jelas dan mudah dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum bagi 

pemilik hak yang bernaksud mendaftarkan haknya. Alat bukti pendaftaran 

tanah dimaksud adalah alat bukti hak baru dan alat bukti hak lama. 

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, 

ketika Pejabat Kantor Pertanahan mengeluarkan sertifikat hak milik atas 

tanah bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka tindakan pejabat 

tersebut masuk dalam kriteria keputusan pejabat Tata Usaha Negara, sehingga 

tunduk pada rezim hukum Tata Usaha Negara. 

Sertifikat hak milik atas tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara 

juga berfungsi sebagai bukti hak milik seseorang atas tanah, sehingga melalui 

sertifikat tersebut lahirlah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan 

hukum perdata. Dalam konteks ini, pada prinsipnya terlihat jelas bahwa, 

sertifikat atas tanah yang merupakan KTUN pada sisi yang lain juga 

merupakan pengakuan akan hak dari negara kepada warga negara tentang 

kepemilikan atas tanah, sehingga terdapat pula dimensi hukum keperdataan.   

Sehingga, secara jelas dapat dikatakan bahwa sertifikat dalam hal ini 

berdiri pada dua lingkunagn hukum yaitu hukum Tata Usaha Negara dan 
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Hukum Perdata. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa atas sertifikat tanah, 

kewenangan mengadili dapat dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara 

maupun Peradilan Umum, tergantung pada kewenangan absolut masing-

masing peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari uraian di atas di Kabupaten Grobogan terjadi permasalahan 

sengketa penguasaan tanah dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri 

Purwodadi No. 30/Pdt/G/2003/PN.Pwi Jo. 247/Pdt/2003/PT.Smg Jo. 978 

K/Pdt/2004, yang dijadikan dasar pembatalan sertifikat hak milik atas tanah 

No. 11,33,520/Manggarmas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan.  

Berdasar atas surat keputusan pembatalan kemudian diterbitkan 

setipikat pengganti No. 02152,02153,02154/Manggarmas, dan sekarang 

menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara 

No. 48/G/TUN/2007/PTUN.Smg. 

Dalam Sengketa tersebut yang menjadi obyek perkara adalah sengketa 

kepemilikan antara Suwardi Bin Supar (keponakan Sarni ) dan Darmi Bin H. 

Darwo dkk (ahli waris H. Darwo) atas 3 (tiga) bidang tanah sawah yang 

terletak di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, 

yang merupakan harta peninggalan almarhum H.Darwo Alias Abd. Majid 

yang meninggal pada tahun 1978. Ketiga bidang tanah tersebut masing-

masing telah diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Sarni yang 

merupakan istri ke tiga dari Alm. H. Darwo alias Abd Majid. Dan saat Sarni 

meninggal tanah tersebut diserahkan dan dikuasai oleh Suwardi. Menurut 

para ahli waris H. Darwo, Sarni dan kemudian Suwardi tidak berhak atas 
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tanah tersebut, karena tanah tersebut merupakan harta gono-gini dari H. 

Darwo dan istri pertamanya yang merupakan ibu dari para ahli waris. Sedang 

Suwardi bukan ahli waris H. Darwo. 

Atas hal tersebut, Ahli waris Alm. H. Darwo (Darmi, Darsi) 

mengajukan gugatan secara perdata kepada Suwardi binti Supar melalui 

Pengadilan Negeri Purwodadi, No. 30/Pdt.G/2002/PN.Pwi, Pengadilan 

Tinggi No. 247/Pdt/2003 /PT.Smg, Mahkamah Agung No. 987 K/pdt/2004, 

yang amar putusannya mengabulkan gugatan Ahli waris Alm. H. Darwo. 

Atas putusan kasasi tersebut, Ahli waris Alm H. Darwo (Darmi dkk) 

mengajukan pembatalan sertifikat atas 3 bidang tanah tersebut kepada kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Atas 

dasar surat keputusan pembatalan Sertifikat Ahli waris Alm. H. Darwo 

(Darmi dkk) kemudian mengajukan permohonan sertifikat atas 3 bidang 

tanah tersebut, dan kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan 

menerbitkan sertifikat HM No. 2152,2153 dan 2154 An. Darmi, 

Darsi,Siswoyo dan Budi Artati. 

Terhadap penerbitan sertifikat HM No. 2152, 2153 dan 

2154/Manggarmas, Suwardi mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara No. 

48/G/TUN/2007/PTUN.Smg dan diputus pada tanggal 13 Februari 2008, 

yang amar putusannya berbunyi antara lain : Menyatakan batal sertifikat hak 

milik No. 2152, 2153 dan 2154/Manggarmas Atas nama Darmi, Darsih, 
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Oleh Darmi dkk 
(Anak/Ahli Waris) 

Siswoyo dan Budi Artati yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab. 

Grobogan. 

Untuk mempermudah pembaca telah penulis rangkum dalam bentuk 

bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenangkan 

oleh Suwardi 

Digugat di Peradilan 

Tata Usaha Negara 

oleh Suwardi 

Diterbitkan SHM 

baru No. 02142, 

02153, 

02154/Manggarmas 

oleh Kantor 

Pertanahan 

Dimenangkan 

oleh Darmi dkk 

Istri 1 

Dikuasai oleh Suwardi 

(Anak angkat   dan 

Keponakan) 

Alm. H. 

Darwo 

(Pemilik 

Tanah) 

Istri 3 

Digugat di Peradilan 

Umum 

Istri 2 

Tidak ada kepastian 

hukum tetntang 

kepemilikan sertifikat 

Sertifikat Hak Atas No. 11, 33, 520/Manggarmas 
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Bagan 1. Sengketa Kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah dan hubungan para 

pihak yang bersengketa 

 

Dari uraian tersebut, mendorong penulis untuk menulis skripsi tentang 

Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Pelaksanaan Putusan 

Peradilan Negeri oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus atas 

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Semarang No. 

48/G/TUN/2007/PTUN.Smg). 

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat dan 

mendeskripsikan perihal pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai 

pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, 

maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Batalnya Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai pelaksanaan putusan Peradilan 

Umum melalui putusan Peradilan Tata Usaha Negara. 

2. Perbedaan pemberian putusan oleh hakim Peradilan Umum dan Peradilan 

Tata Usaha Negara terhadap kasus yang sama. 

3. Tidak adanya kepastian hukum terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah 

pengganti yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan. 

Beberapa hal yang telah disebutkan di atas tidak menutup 

kemungkinan masih adanya permasalahan-permasalahan lain yang perlu 

diidentifikasi sebagai permasalahan yang sering muncul. 
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1.3.Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mempersempit ruang lingkup permasalahan sengketa tanah yang akan dikaji 

lebih lanjut. Pembatasan masalah tersebut antara lain : 

a. Dikeluarkannya sertifikat pengganti oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Grobogan sebagai pelaksanaan putusan No. 

30/Pdt.G/2002/PN.Pwi jo. No. 247/Pdt/2003 /PT.Smg jo. No. 987 

K/pdt/2004. 

b. Pembatalan sertifikat pengganti yang dikeluarkan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Grobogan melalui Pengadilan Tata Usaha 

Negara Semarang sesuai dengan putusan No. 

48/G/TUN/2007/PTUN.Smg. 

c. Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata 

Usaha Negara. 

d. Objek sengketa yang akan dikaji adalah dua sertifikat yang berbeda. 

Sertifikat pertama adalah Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan 

oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan yang menjadi 

objek gugatan di Pengadilan Negeri. Yang kedua adalah sertifikat 

pengganti yang dikeluarkan Kantor Pertanahan sebagai tindak lanjut 

dari Putusan Pengadilan. Tetapi pada dasarnya kedua sertifikat tersebut 

sama-sama membicarakan tentang kepemilikan atas tanah atau bersifat 

substansi. 
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1.4.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas tersebut, fokus 

permasalahan tanah yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengapa Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti 

kepemilikan dapat digugat di dua peradilan dan mendapat putusan 

berbeda dari Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara? 

2. Apa ratio decidendi hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam 

putusan No. 48/G/TUN/2007/PTUN.Smg? 

1.5.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai pelaksanaanan 

putusan pengadilan negeri oleh pengadilan Tata Usaha Negara, meliputi: 

a. Mengetahui dan menganalisis Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai 

tanda bukti kepemilikan dapat digugat di dua peradilan dan 

mendapat putusan berbeda dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Tata Usaha Negara. 

b. Mengetahui dan menganalisis pertimbagan hukum hakim (ratio 

decidendi) dalam Putusan No. 48/G/TUN/2007/PTUN.Smg. 
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1.6.Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara normatif, 

teoritik maupun secara praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara normatif, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana 

pengembangan hukum mengenai pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah 

sebgai pelaksanaan putusan pengadilan negeri oleh pengadilan Tata Usaha 

Negara. 

2. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Agraria. Selain 

itu diharapkan dengan adanya penelitian dan Penulisan ini dapat 

memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan yang terkait 

langsung dengan judul penelitian ini. 

3. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberikan: 

a. Bagi Mahasiswa 

 Dapat digunakan sebagai wahana pengembangan ilmu Hukum 

Perdata Agraria serta untuk menambah wawasan serta meningkatkan 

kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai 

pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai pelaksanaan putusan 

pengadilan negeri oleh pengadilan Tata Usaha Negara. 

b. Bagi Masyarakat 

 Bagi masyarakat penelitian ini sebagai pengetahuan dan 

menambah wawasan mengenai pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah 
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sebagai pelaksanaan putusan pengadilan negeri oleh pengadilan Tata 

Usaha Negara. 

c. Bagi Instansi 

 Bagi Instansi penelitian ini dapat memberikan masukan tentang 

pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai pelaksanaan putusan 

pengadilan negeri oleh pengadilan Tata Usaha Negara. 

d. Bagi Pemerintah 

 Dapat memberikan bahan pengetahuan dan masukan agar 

menedepankan kesejahteraan masyarakat. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sriyanti Achmad pada tahun 2008 

dengan judul “Pembatalan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah 

Pengganti” (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Putusan MA No. 987 

K/Pdt/2004 ). Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Penerbitan 

sertifikat hak milik yang didasarkan atas putusan peradilan umum yang telah 

berkekuatan hukum tetap belum bisa memberikan kepastian hukum kepada 

pemegang hak. Karena dengan stelsel publikasi negatif masih terbuka adanya 

kesempatan untuk mengajukan gugatan/sengketa Tata Usaha Negara oleh 

pihak lain. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap pihak yang tercatat sebagai 

pemegang hak atas tanah dalam sertipikat tanah pengganti belum di dapat secara 

penuh. Hal ini di sebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran putusan Mahkamah 

Agung antara Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan aparat Badan 

Pertanahan Nasional. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan sertifikat hak 

atas tanah dimana termasuk dalam obyek sengketa Tata Usaha Negara karena 

termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbedaannya 

adalah meskipun kasus posisi yang digunakan sama tetapi penulis lebih 
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menekankan pada PTUN yang mengeluarkan putusan berbeda dari putusan 

MA No. 987K/Pdt/2004 yang digunakan oleh peneliti Sriyanti Achmad. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Nawang Jati tahun 2017 dengan 

judul “Pembatalan Atas Sengketa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah” (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 55/Pdt.G/2014/PN.SKH). Dalam 

penelitian ini, peneliti menyimpulkan faktor yang telah menyebabkan adanya 

pembatalan sertifikat hak milik Nomor 2129 atas nama Suwarjito yaitu 

dimana pemenuhan syarat dalam peralihan hak balik nama dihadapan PPAT 

tersebut dilampirkan Surat Keterangan Waris yang dibuat tanpa 

sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris yang lain dan PPAT dalam 

menerbitkan akta dalam proses balik nama tersebut dilakukan tanpa ketelitian 

mengenai kebenaran data subjek dan objek yang ada dalam Surat Keterangan 

Waris, Kantor Pertanahan hanya berperan pasif karena tidak meneliti 

mengenai kebenaran data yang diterima dan diajukan oleh PPAT dengan akta 

otentik dan adanya putusan pengadilan Sukoharjo yang telah berkekuatan 

hukum tetap berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak milik tanah atas 

nama Suwarjito selaku tergugat. Kemudian perlindungan hukum yang 

diberikan pada pemegang sertifikat hak milik atas tanah dengan itikad baik 

tidak diberikan kepada Tergugat (Suwarjito) selaku pemegang sertifikat hak 

milik atas tanah Nomor 2129. Sebagaimana Pasal 32 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun1997 jaminan serta perlindungan hukum dapat diberikan 

kepada pemegang sertifikat hak milik yang beritikad baik dalam 
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penguasaannya serta tidak ada pihak lain yang merasa mempunyai hak untuk 

mengugat hak tersebut.  

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah adanya 

cacat hukum administrasi dalam penerbitannya sehingga memungkinkan 

dapat dibatalkannya sertifikat melalui Pengadilan. Perbedaannya adalah 

penulis tidak hanya terfokus pada penyebab sertifikat dapat digugat, penulis 

juga menambahkan bahwa sertifikat hak atas tanah juga bisa digugat di 

pengadilan yang berbeda (PTUN) dengan putusan yang berbeda pula. 

Penelitian yang dilakukan oleh Deasy Widya Sari tahun 2013 dengan 

judul “Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan 

Pengadilan” (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.1056k/Pdt/1999). 

Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan Putusan Mahkamah Agung 

dalam tingkat kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul dan 

membatalkan putusan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sesuai dengan 

fakta dalam proses persidangan, peraturan hukum serta asas hukum yang 

berlaku berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah yang dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum sehingga memberikan hak kepada pemohon 

kasasi yang dinyatakan menang dalam berperkara untuk mengajukan proses 

pembatalan sertifikat dan atau pencabutan sertifikat hak atas tanah kepada 

Badan Pertanahan Nasional atas nama Hadi Suripno selaku termohon kasasi 

I. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hadi Suripno dengan 

mendaftarkan obyek sengketa atas nama dirinya sendiri berdasarkan tipu 

muslihat maka memenuhi ketentuan adanya cacat yuridis dalam pembuatan 
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sertifikat hak atas tanah. Putusan a quo sudah tepat sesuai dengan sistem 

pendaftaran tanah di Indonesia yaitu sistem publikasi negatif dengan unsur 

positif.  Kemudian untuk pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat 

sertipikat adalah semata-mata wewenang dari kantor pendaftaran tanah dan 

pengawasan pendaftaran tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan 

Negeri. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap sertipikat hak 

atas tanah serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemegang 

hak atas tanah, maka dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA mengatur 

pengertian bahwa sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah sama-sama membatalkan sertifikat sebagai bentuk 

pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 

membahas perbedaaan putusan dari tiap tingkat peradilan . Sedangkan 

perbedaannya adalah pada penelitian diatas pembatalan sertifikat hak atas 

tanah masuk dalam sengketa Pengadilan Negeri sedangkan pada penelitian 

penulis perkara selain masuk pada tingkat Pengadilan Negeri juga masuk 

dalam Peradilan Tata Usaha Negara. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. PengertianTanah 

Tanah adalah salah satu obyek yang diatur oleh Hukum Agraria. 

Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam 

berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang 
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berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari 

permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, 

yang menentukan:”Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan 

dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama 

dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum” (Arba, 2015:7). 

Pengertian tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) 

tanah adalah : 

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali; 

2. Keadaan bumi disuatu tempat; 

3. Permukaan bumi yang diberi batas; 

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, 

cadas, napal, dan sebagainya). 

Selanjutnya definisi tanah dalam Statuta 205 (1) (ix) Law of 

Property Act (Undang-Undang Perumahan). Tanah meliputi lahan 

umum dan areal pertambangan dan mineral... bangunan atau bagian dari 

bangunan... dan tanah hak bersama yang turun-temurun juga ynag 

disewakan, dan fasilitas lain yang diwarisi dan kemudahan memperoleh 

hak, hak pribadiatau sesuatu yang menguntungkan yang dihasil dari 

tanah (Green, 1989:9). 

Pengertian lain tentang tanah dikemukakan oleh Maria R. 

Ruwiastuti. Tanah adalah:”Suatu wilayah yang berpotensi ekonomi 
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yang mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan, 

sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun lahan-lahan 

pertanian) dan hayati sebagai perpangkalan budaya dari komunitas yang 

bersangkutan”(Kertas Posisi KPA (Position Paper) No. 006/1998:2). 

Di samping itu, Maria R. Ruwiastuti mengemukakan ada dua 

fungsi tanah, yaitu :1) potensi ekonomis; dan 2) potensi budaya. Potensi 

ekonomis merupakan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat yang berada di atas tanah tersebut. Tanah itu dapat 

digunakan dan dikelola oleh pemiliknya. Tanah yang berfungsi 

ekonomi, dapat berupa tanah: 

1. Hutan; 

2. Sungai-sungai; 

3. Gunung; 

4. Sumber-sumber mineral; maupun 

5. Lahan-lahan pertanian. 

Tanah dari fungsi budaya merupakan bertemunya dua atau lebih 

budaya dalam suatu masyarakat. Sehingga pada tanah itulah masyarakat 

melakukan transaksi satu sama lain. Apabila disintesiskan pengertian 

tanah, baik yang tercantum dalam undang-undang atau pandangan yang 

dikemukakan oleh para ahli, maka konsepsi tentang tanah dapat 

disarikan menjadi: 

1. Pengertian tanah dari aspek fisiknya; 

2. Pengertian tanah dari aspek penguasaannya; dan 
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3. Pengertian tanah dari aspek fungsi atau manfaatnya 

Dengan mengacu kepada ketiga hal di atas, maka pengertian tanah 

dapat dikemukakan sebagai berikut. Tanah adalah:”Permukaan bumi 

yang dapat dikuasai oleh negara, masyarakat adat , dan/atau perorangan 

dan/atau badan serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang 

bernilai ekonomis dan budaya” (Arba, 2015:10). 

2.2.2. Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada 

pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari 

tanah yang dihakinya. Hak-hak atas tanah diatur dalam hukum tanah. 

Obyek Hukum Tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yang 

dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi 

serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang 

haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu 

yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi 

hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda 

diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum 

Tanah (Arba, 2015:11). 

Kehadiran UUPA (1960) bertujuan untuk menciptakan suatu 

kepastian hukum tanah di Negara ini. Secara jujur apabila kita tidak 

mengada-ada terhadap bukti tanah, maka tidak akan muncul sengketa 

terhadap sertifikat tanahnya. Karena sekalipun peranan pasif yang ada 

pada pihak pengelola pendaftaran tanah, namun tidaklah akan 
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didaftarkannya tanah seseorang bila tidak memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. Sehingga dengan persyaratan yang benar akan menjamin 

kebenaran dari masa depan tanah yang didaftar tersebut. 

Apabila akan ditelusuri lebih dalam lagi tentang kehendak UUPA 

dalam memberikan kepastian hukum akan seseorang, maka kegiatan 

dengan pengelolaan dan perekaman yang dilakukan atas pendafataran 

tanah, sudah secara jelas pendaftaran tanah yang ada disebut bertujuan 

salah satunya untuk kepastian hukum. Dengan kata lain begitu hak 

seseorang akan tanah telah didaftarkan maka seseorang yang tersebut 

namanya dalam buku tanah akan dapat secara leluasa menggunakan, 

mengalihkan atau mengikatkan hak atas tanahnya itu untuk dirinya 

sesuai dengan muatan hak tersebut. 

Pendafataran tanah yang demikian itulah nantinya bertujuan untuk 

kepastian hukum (recht cadaster). Hukum melindungi tanah atas 

gangguan atau sanggahan dari pihak lain atas eksistensi adanya hak 

seseorang tersebut di tanah itu. Maka sebenarnya perlindungan itu 

bukan semata-mata atas diri yang tertera namanya dalam sertifikat 

tetapi melindungi tanahnya (bukan orangnya). Pendaftaran yang 

demikianlah yang dilakukan dalam istilah cadaster. Sementara dalam 

pendaftaran sistem recht cadaster tersebujt, sudah tercakup di dalamnya 

fiscal cadaste, judicial cadaster, multipurpose cadaster dan land use 

cadaster (Yamin Lubis dan Rahim Lubis, 2010: 7). 
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2.2.3. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah 

2.2.3.1. Pengertian Sengketa Hukum Atas Tanah 

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari 

pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-

keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status 

tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat 

memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku. 

Akan tetapi dari alasan-alasan tersebut di atas, sebenarnya 

tujuannya akan berakhir pada tuntutan bahwa ia adalah yang 

lebih berhak dari yang lain (prioritas) atas tanah sengketa, oleh 

karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa 

tersebut tergantung dari sifat/masalah yang diajukan sehingga 

prosesnya akan memerlakukan beberapa tahap tertentu 

sebelum diperoleh suatu keputusan. 

Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada 

beberapa macam, antara lain: 

a. Persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat 

ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah 

yang berstatus hak yang sah atas tanah yang berstatus hak; 

atau atas tanah yang belum ada haknya. 

b. Bantahan terhadap sesuatu hak/bukti perolehan yang 

digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata). 
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c. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan 

penerapan peraturan yang kurang/tidak benar. 

d. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek 

sosial praktis (bersifat strategis). 

Suatu masalah dapat bersifat teknis semata-mata yang 

penyelesaiannya cukup berupa petunjuk-petunjuk 

teknis/instruksi dinas yang biasanya merupakan cara 

pemecahan apabila sesuatu aparat pelaksanaan menemukan 

kesulitan teknis peraturan. Ini adalah fungsi dari Bimbingan 

Teknis, akan tetapi apabila yang mengajukan usul tersebut 

seorang warga masyarakat yang merasa dirugikan oleh karena 

suatu penetapan seorang pejabat. 

2.2.3.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hukum 

Mengenai tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa 

hukum ini belum diatur secara konkret, seperti mekanisme 

permohonan hak atas tanah (Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No.5 Tahun 1973) oleh karena itu penyelesaian kasus perkasus 

biasanya tidak dilakukan dengan pola penyelesaian yang 

seragam . Akan tetapi dari beberapa pengalaman yang ada, 

pola penanganan ini telah kelihatan melembaga walaupun 

masih samar-samar. 

Mekanisme penangan sengketa tersebut lazimnya 

diselenggarakan dengan pola sebagai berikut: 
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a. Pengaduan 

Dalam pengaduan ini biasanya berisi hal-hal dan 

peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa 

pemohon/pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa 

dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian 

disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat 

dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. 

b. Penelitian 

Terhadap penangan tersebut kemudian dilakukan 

penelitian baik berupa pengumpulan data/administratif 

maupun hasil penelitian fisik di lapangan (mengenai 

penguasaanya). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak 

untuk diproses lebih lanjut. 

Jika ternyata terdapat dugaan kuat, bahwa pengaduan 

tersebut dapat diproses, maka lebih lanjut diselesaikan 

melalui tahap tentang kemungkinan dilakukan pencegahan 

mutatis metandis menyatakan tanah tersebut dalam 

keadaan sengketa. 

Namun apabila pengaduan tersebut tidak mengandung 

alasan-alasan yang kuat atau masalahnya terlalu prinsipil 

dan harus menempuh proses lembaga atau instansi lain, 

maka kepada yang bersangkutan diberitahukan hal-hal 



24 
 

 
 

tersebut dan ternyata dinyatakan bahwa pengaduan tidak 

atau belum dapat dipertimbangakan. 

c. Pencegahan Mutasi (Status Quo) 

Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian sengketa 

tersebut di atas, kemudian baik atas dasar petunjuk atau 

perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa Kepala 

Kantor Agraria yang bersangkutan terhadap tanah 

sengketa, dapat dilakukan langkah-langkah pengamanan 

berupa pencegahan/penghentian untuk sementara terhadap 

segala bentuk perubahan (mutasi). 

Maksud dari pada pencegahan adalah menghentikan 

untuk sementara segala bentuk perubahan. Kegunannya 

yang pertama adalah untuk kepentingan penelitian di 

dalam penyelesaian sengketa (status quo) oleh karena 

kalau tidak demikian, penyelesaian sengketa akan 

mengalami kesulitan di dalam meletakkan keputusannya 

nanti. Misalnya, tanah yang dalam keadaan sengketa 

diperjualbelikan sehingga keputusannya akan merugikan 

pihak pembeli yang beritikad baik. 

Kegunaannya yang kedua adalah untuk kepentingan 

pemohon sendiri, sebab apabila tidak dilakukan 

penghentian sudah barang tentu pengaduan tersebut tidak 

akan ada gunanya. 
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Istilah-istilah sehubungan dengan pencegahan kita 

mengenal istilah “pembeslahan, biasanya dalam kaitannya 

dengan proses di pengadilan. “Penyegalan” yang lazimnya 

dipergunakan oleh instansi Kepolisian atau Kejaksaan 

untuk keperluan penyidikan dan istilah “pemblokiran” 

yaitu istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat umum 

yang maksud dan artinya adalah sama dengan pencegahan 

mutasi. 

d. Musyawarah 

Langkah-langkah pendekatan terhadap para pihak 

yang bersengketa sering berhasil di dalam usaha 

penyelesaian sengketa (dengan jalan musyawarah). 

Tindakan ini tidak jarang menempatkan pihak instansi 

pemerintah ic. Direktur Jenderal Agraria untuk 

menempatkan dirinya sebagai mediator di dalam 

menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. 

Untuk itu diperlukan sikap tidak memihak serta tidak 

melakukan tekanan-tekanan, akan tetapi tidak berarti 

bahwa mediator tersebut harus bersikap pasif. Pihak 

Agraria harus mengemukakan beberapa cara penyelesaian, 

menunjukkan kelemahan-kelemahan serta kesulitan-

kesulitan yang mungkin timbul, yang dikemukakan 

kepada para pihak. 
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Musyawarah ini apabila dilakukan , harus pula 

memperhatikan tata cara formal seperti surat pemanggilan, 

berita acara atau notulen rapat, akta atau pernyataan 

perdamaian yang berguna sebagai bukti bagi para pihak 

maupun pihak ketiga. Hal-hal semacam ini biasanya kita 

temukan dalam akta perdamaian, abik yang dilakukan di 

muka hakim maupun di luar pengadilan atau notaris. 

e. Penyelesaian Melalui Pengadilan 

Apabila usaha-usaha musyawarah tersebut mengalami 

jalan buntu, atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil 

yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang, 

misalnya pengadilan, maka kepada yang bersangkutan 

disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan. 

Hal tersebut diatas tidak menutup kemungkinan bagi 

instansi agraria untuk dapat memutuskan sengketa dengan 

mengeluarkan sesuatu keputusan administrasi sesuai 

dengan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Jadi pada umumnya sifat dari sengketa ini adalah 

karena adanya pengaduan yang mengandung pertentangan 

hak atas tanah maupun hak-hak lain atas suatu 

kesempatan/prioritas atau adanya suatu ketetapan yang 

merugikan dirinya. 
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Pada akhirnya penyelesaian tersebut, senantiasa harus 

memperhatikan/selalu mendasarkan kepada peraturan 

yang berlaku, memperhatikan keseimbangan kepentingan-

kepentingan para pihak, menegakkan keadilan hukumnya 

serta penyelesaian ini diusahakan harus tuntas (Murad, 

1991:28). 

2.2.4. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah 

Sebagaimana diketahui di dalam Ilmu Hukum, yang dimaksud 

dengan hak pada hakikatnya adalah suatu kekuasaan yang diberikan 

oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu benda maupun orang, 

sehingga diantaranya menimbulkan hubungan hukum. Jadi apabila 

seseorang memperoleh hak atas tanah, maka terhadap orang tersebut 

telah melekat kekuasaan atas tanah tersebut telah melekat kekuasaan 

atas tanah tersebut dengan dibatasi kewajiban yang diperintahkan oleh 

hukum. Pembatalan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang 

bermaksud memutuskan, menghentikan atau menghapuskan sesuatu 

hubungan hukum (Murad, 1991:28). 

Menurut Murad (1991:29) di dalam hukum (peraturan) kita 

mengenal ajaran ke batalan (nietigheid, nulliteit) yaitu yang 

membedakan antara pengertian: 

a. Kebatalan mutlak dari suatu perbuatan atau juga disebut 

kebatalan demi hukum, yaitu suatu perbuatan harus dianggap 
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batal meskipun tidak diminta oleh sesuatu pihak atau tidak perlu 

dituntut secara tegas (disebut absolute nietigheid). 

b. Kebatalan nisbi, adalah suatu kebatalan perbuatan yang terjadi 

apabila diminta oleh orang tertentu. Jadi ada syarat bagi orang 

tersebut untuk memohon/menuntut secara tegas (disebut relatief 

nieti gheid). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 jo Pasal 1 angka 14 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah 

adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau 

sertifikat hak atas tanah karena keputusan mengandung cacat hukum 

administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Dalam UUPA, pembatalan hak atas tanah merupakan salah satu 

sebab hapusnya hak atas tanah tersebut. Apabila telah diterbitkan 

keputusan pembatalan hak atas tanah, baik karena adanya cacat hukum 

administrasi maupun untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka 

haknya demi hukum hapus dan status tanahnya menjadi tanah yang 

dikuasai oleh Negara. 

Terhadap hapusnya hak atas tanah tersebut karena disebabkan 

pembatalan hak, maka pendaftaran hapusnya hak tersebut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 131 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 
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Nomor 3 Tahun 1997, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas 

permohonan yang berkepentingan dengan melampirkan: 

a. Surat keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan 

bahwa hak yang bersangkutan telah batal atau dibatalkan. 

b. Sertifikat hak atas tanah apabila sertifikat tersebut tidak ada 

pada pemohon, keterangan mengenai keberadaan sertifikat 

tersebut. 

Pencatatan hapusnya hak dilakukan dengan mencoret dengan tinta 

hitam dalam buku tanah dan sertifikat (apabila sertifikatnya diserahkan) 

serta mencoret nomor hak yang bersangkutan, selanjutnya dalam 

halaman perubahan yang telah disediakan dituliskan “hak atas tanah 

hapus berdasarkan keputusan pembatalan hak nomor...tanggal....., serta 

dicoret dalam daftar nama, surat ukur dan petanya serta nomor hak yang 

telah dihapus. Buku tanah dan sertifikat yang sudah diberi catatan 

mengenai hapusnya hapusnya hak dinyatakan tidak berlaku lagi (Yamin 

Lubis dan Rahim Lubis, 2010: 10) 

2.2.5. Peran Pengadilan Negeri dalam Meneyelesaikan Sengketa Tanah 

Menurut Subekti (2015, dalam Harahap, 2015:179), permasalahan 

kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi 

antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi 

(superior court) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (inferior 

court). Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan 
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mengadili secara instansional. Perkara yang menjadi kewenangan 

peradilan yang lebih rendah, tidak dapat diajukan langsung kepada 

peradilan yang lebih tinggi. Sengketa yang harus diselesaikan lebih 

dahulu oleh peradilan tingkat pertama, tidak dapat diajukan langsung 

kepada peradilan banding atau kasasi dan sebaliknya. Apa yang 

menjadi yurisdiksi atau kewenangan peradilan yang lebih tinggi, tidak 

dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah. 

Ada juga faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan 

lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan 

absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga 

atribusi kekuasaan (attributive competentie, attributive jurisdiction). 

Tujuan utama membahas yurisdiksi atau kewenangan mengadili, 

adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana 

yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus 

yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan 

tidak keliru. Sebab apabila pengajuannya keliru, mengakibatkan 

gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju, tidak 

berwenang mengadilinya. Atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan 

berada di luar yurisdiksi pengadilan tersebut. 

Dapat dilihat, permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat 

formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada 

lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, 

mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan 
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tidak dapat diterima atas alasan gugatan yang diajukan tidak termasuk 

yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan (Harahap, 

2015:180). 

Kekuasaan mengadili Pengadilan Negeri seperti yang telah 

diketahui terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Kekuasaan Absolut 

Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 

10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan 

UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. 

Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004; Kekuasaan Kehakiman 

(Judicial Power) yang berada di bawah Mahkamah Agung 

(MA), dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan 

peradilan yang terdiri dari: 

a. Peradilan Umum; 

b. Peradilan Agama; 

c. Peradilan Militer, dan 

d. Peradilan Tata Usaha Negara. 

Menurut Harahap (2015, Harahap, 2015:180) keempat 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 

tersebut merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang 

yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan (to enforce the truth and justice), dalam kedudukannya 
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sebagai pengadilan negara (state court). Dengan demikian, Pasal 

24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 

Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara (state 

court system) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan 

yurisdiksi atau separation court system based on jurisdiction. 

Harahap (2015:181) beranggapan bahwa sistem pemisahan 

yurisdiksi masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam 

penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970: 

1) Didasarkan pada lingkungan kewenangan; 

2) Masing-masing lingkungan mempunyai kewenangan 

mengadili tertentu atau diversity jurisdiction; 

3) Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya 

kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-

masing lingkungan sesuai dengan subject matter of 

jurisdiction; 

4) Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya 

berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan 

undang-undang kepadanya. 

Selanjutnya, kewenangan masing-masing lingkungan adalah 

sebagai berikut: 

1) Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan Pasal 50 dan 

Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 (Tentang Peradilan Umum), 
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hanya berwenang mengadili perkara pidana (umum dan 

khusus) dan perdata (umum dan niaga). 

2) Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 

(tentang Peradilan Agama), hanya berwenang mengadili 

perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai 

perkawinan, kewarisan (meliputi wasiat, hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam), wakaf dan shadaqah. 

3) Peradilan TUN, menurut Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 

(tentang Peradilan TUN), kewenangannya terbatas dan tertentu 

untuk menagdili sengketa Tata Usaha Negara. 

4) Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU No. 31 

Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana lyang 

terdakwanya terdiri dari Prajurit TNI berdasarkan pangkat 

tertentu. 

Memerhatikan uraian di atas, ditinjau dari segi pembagian 

lingkungan kekuasaan kehakiman, undang-undang telah 

menentukan batas yurisdiksi masing-masing. Sengketa atau 

perkara yang dapat diajukan kepada PN sesuai keberadaan dan 

kedudukannya sebagai Lingkungan Peradilan Umum, hanya 

terbatas pada perkara pidana dan perdata. Dalam bidang perdata, 

terbatas perdata umum dan niaga, sedang perkara perdata lain 

mengenai perkawinan dan warisan bagi yang beragama Islam, 

jatuh menjadi yurisdiksi absolut Peradilan Agama. Begitu juga 
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perkara perdata TUN, tidak termasuk kewenangannya, tetapi 

menjadi yurisdiksi absolut lingkungan peradilan TUN. 

Harahap (2015:182) dalam bukunya juga menjelaskan 

mengenai titik singgung yang terdapat antara yurisdiksi 

Peradilan Umum dengan Peradilan Agama dan Peradilan Tata 

Usaha Negara. Maka sebelum mengajukan gugatan harus diteliti 

lebih dahulu apakah perkara itu termasuk yurisdiksi absolut 

Peradilan Umum atau tidak. Hal itu perlu dilakukan agar 

pengajuan gugatan tidak melanggar batas kompetensi absolut 

yang digariskan undang-undang. Pelanggaran batas wewenang 

yurisdiksi, mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat 

diterima, atas alasan atas alasan tidak berwenang mengadili. 

2. Kekuasaan Relatif 

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas 

kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. 

Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi 

absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut 

Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun 

kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili 

secara relatif. Jika perkara yang terjadi berada diluar daerah 

hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak 

berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelapauan batas 

daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan 
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melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (exceeding 

its power). Tindakan itu berakibat, pemeriksaan dan putusan 

yang dijatuhkan dalam perkara itu, tidak sah. Oleh karena itu, 

harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang 

dijatuhkan , dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang 

untuk itu. 

Patokan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas 

daerah hukum Pengadilan Negeri merujuk pada ketentuan Pasal 

118 HIR (Pasal 142 RBG). Akan tetapi, untuk memperjelas 

pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada Pasal 99 Rv. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, dapat dijelaskan beberapa 

patokan dalam menentukan kompetensi relatif (Harahap, 

2015:192). 

2.2.6. Peran Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan 

Sengketa Tanah 

Jimly Asshiddiqie (2015, Yuslim, 2015:19) menjelaskan bahwa 

dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah dibahas arti penting 

dari pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara, namun para ahli juga 

mengemukakan pandangan atau pemikirannya sendiri tentang perlunya 

dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka mengisi 

dan menegakkan negara hukum Indonesia, Karena salah satu unsur 

negara hukum adalah terdapatnya Peradilan Tata Usaha Negara. 

Riawan Tjandra (2015, Yuslim, 2015:19) mengemukakan bahwa 



36 
 

 
 

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa 

antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul 

akibat adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar 

hak warga. Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara menurut 

beliau adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber 

dari hak-hak individu. 

2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang 

didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup 

dalam masyarakat. 

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dimaksudkan 

untuk pengawasan ekstern terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

tetapi sesuai dan memenuhi unsur-unsur yang berlaku bagi suatu 

negarahukum. PTUN diharapkan berfungsi sebagai badan peradilan 

yang mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dengan 

kepentingan masyarakat melalui penegakan Hukum Administrasi 

Negara. Keseimbangan tersebut diwadahi dalam PTUN dengan 

memberikan kesempatan kepada warga untuk menguji keputusan 

administrasi (pemerintah) yang dianggap merugikan kepentingan 

warga. Dengan pengujian tersebut, jika pengadilan mengabulkan 

gugatan warga maka pihak pemerintah akan mampu mengoreksi 

tindakan pemerintahan yang dijalankannya (Yuslim, 2015:20). 
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Sama halnya dengan Peradilan lain, dalam Peradilan TUN juga 

mengenal kompetensi peradilan. Kompetensi dalam peradilan TUN 

diantaranya adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatif atau 

nisbi, berikut penjelasannya: 

1. Kompetensi Absolut 

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (2015, Yuslim, 

2015:44) kompetensi absolut artinya sebagai uraian tentang 

kekuasaan atau wewenang sesuatu jenis pengadilan. Padanan kata 

kompetensi absolut menurut Kuntjoro Purbopranoto adalah 

atribusi yang pengertiannya sama, sehingga penggunaan istilah itu 

dilakukan silih berganti. 

Atribusi (absolute competentie atau attributie van 

rechtmacht) berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat 

bulat (absolute) mengenai materinya yang dapat dibedakan 

sebagai berikut: 

a. Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan 

melekat dari satu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan 

lainnya, yang mempunyai kedudukan sejajar atau setingkat. 

Misalnya, kewenangan pengadilan administrasi terhadap 

pengadilan numum, agama, ataupun militer. 

b. Secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan 

melekat dari satu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan 

lainnya yang secara berjenjang atau hierarki mempunyai 
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kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya Pengadilan Tata 

Usaha Negara, terhadap Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara. 

Dengan diundangkannya UU PTUN kompetensi absolut, 

pengadilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara 

ditetapkan dalam Pasal 47 yang menegaskan “Pengadilan 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. 

Yang dimaksud dengan “Sengketa Tata Usaha Negara” 

tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah: 

“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara 

orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai 

akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk 

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. 

 

Pasal 53 UU No.9 Tahun 2004 disebutkan bahwa orang atau 

badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh 

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan 

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan 

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai 

tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. 
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Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan 

adalah: 

1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Pada Pasal 2 UU No.9 Tahun 2004, disebutkan yang Tidak 

termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, antara 

lain : 

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan 

hukum perdata; 

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan 

yang bersifat umum; 

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan 

persetujuan; 

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan 

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan 

perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; 

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar 

hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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2. Kompetensi Relatif atau Nisbi 

Menurut Sjahran Basah (2015, Yuslim, 2015:42) yang 

dimaksud dengan komptensi relatif adalah uraian tentang 

kekuasaan atau wewenang sesuai jenis pengadilan. Dalam UU 

PTUN, kompetensi relatif diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi: 

1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kota atau ibu 

kota kabupaten yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kota 

atau kabupaten. 

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu 

kota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

Provinsi. 

Kompetensi relatif (distributie van rechtmacht) berkaitan erat 

dengan asas umum hukum acara, yakni asas “Actor sequitor 

forum rei” (yang berwenang adalah pengadilan tempat kedudukan 

tergugat). Meskipun asas umum hukum acara mengatur asas actor 

sequitor forum rei, tetapi karena PTUN memiliki kekhasan 

mengenai tempat kedudukan calon tergugat maka pembentuk UU 

PTUN membuat norma hukum yang dapat mengakomodasi 

kekhasan tersebut. Untuk itu dirumuskan kompetensi relatif 

tersebut dalam Pasal 54 UU PTUN yang mengatakan: 

1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada 

Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kedudukan tergugat; 
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2) Apabila tergugat lebiih dari satu Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah 

hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan 

atau Pejabat Tata Usaha Negara. 

3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam 

daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka 

gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya 

diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan. 

4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha 

Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang 

berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

kediaman penggugat. 

5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di 

luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. 

6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat 

di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat 

kedudukan tergugat. 

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 54 tersebut, dalam 

mengajukan gugatan ke PTUN penggugat harus sangat hati-hati 

karena bisa saja gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak 
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berwenang. Apalagi, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (3) 

yang menyatakan bahwa “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

bertugas dan berwenang memeriksa , memutus, dan 

menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara” 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. Ketentuan tersebut 

mengandung makna tidak semua sengketa Tata Usaha Negara 

penyelesaiannya melalui PTUN, tetapi ada yang dapat langsung 

diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Yuslim, 

2015:44). 

Berdasarkan uraian diatas, maka sertifikat hak atas tanah 

yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan termasuk dalam 

kategori keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh 

Pejabat Tata Usaha Negara dan karena itu atas permasalahan yang 

terkait dengan hal tersebut dapat diselesaikan melalui Peradilan 

Tata Usaha Negara. 

2.2.7. Ratio Decidendi 

Pengertian Ratio decidendi atau pertimbangan hakim adalah 

argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan 

hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara (Mu’as, 2015: 

55). 

Ada beberapa pengertian tentang Ratio decidendi, menurut 

Ranuhandoko (2003:475), Ratio decidendi adalah keputusan dewan 
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hakim yang disadarkan fakta-fakta materi. Sedangkan menurut 

Miftakhul Huda (2011). 

Ratio decidendi (jamak: rationes decidendi) adalah sebuah istilah 

latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk 

keputusan itu”. Menurut Kuswandi Pudjosewojo (1967) dalam 

pedoman pelajaran tata hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-

faktor yang sejati (materiil fact, faktor-faktor yang esensial yang justru 

mengakibatkan keputusan seperti itu). 

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh 

hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, Ratio 

decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan 

ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan 

sesuatu yang bersifat deskriftif. Ratio decidendi adalah penafsiran 

hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang (Mu’as, 2015: 56). 

2.3. Landasan Konseptual 

2.3.1. Sertifikat Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada 

pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari 

tanah yang dihakinya. Hak-hak atas tanah diatur dalam hukum tanah. 

Menurut Ali Achmad Chomzah (2002:123) sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, maka yang dimaksudkan 
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dengan “Sertifikat” adalah surat tanda bukti hak yang terdiri dari 

salinan buku tanah dan surat ukur, yang bentuknya ditetapkan oleh 

Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

Sertifikat ini, diberikan bagi tanah-tanah yang sudah ada Surat 

Ukurannya, atau pun tanah –tanah yang sudah diselenggarakan 

Pengukuran Desa demi Desa; karenanya sertifikat ini merupakan 

pembuktian yang kuat, baik subyek maupun obyek ilmu Hak Atas 

Tanah. 

2.3.2. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 jo Pasal 1 angka 14 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 

ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah 

adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau 

sertifikat hak atas tanah karena keputusan mengandung cacat hukum 

administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Dalam UUPA, pembatalan hak atas tanah merupakan salah satu 

sebab hapusnya hak atas tanah tersebut. Apabila telah diterbitkan 

keputusan pembatalan hak atas tanah, baik karena adanya cacat hukum 

administrasi maupun untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka 

haknya demi hukum hapus dan status tanahnya menjadi tanah yang 

dikuasai oleh Negara. 
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2.3.4. Putusan Pengadilan 

Menurut Soedikno Mertokoesoemo dalam buku Ali Achmad 

Chomzah (2002:162) putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh 

hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, 

diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau 

menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. 

Selanjutnya Soedikno Mertokoesoemo menambahkan bahwa bukan 

hanya yang diucpkan saja yang disebut putusan, melainkan pernyataan 

yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh 

hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak 

mempunyai kekuatan sebagaiputusan sebelum diucapkan di 

persidangan oleh hakim. 

Ali Achmad Chomzah (2002:163) menambahkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada 

dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah tidak memiliki upaya 

hukum (banding dan kasasi), namun sebagaimana disebutkan diatas 

banding dan kasasi adalah upaya hukum biasa, di samping itu masih 

terdapat upaya hukum istimewa atau upaya hukum luar biasa. Dengan 

demikian, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap juga masih bisa dilawan dengan upaya hukum istimewa itu. 
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2.3.5. Kompetensi Pengadilan 

a. Pengadilan Negeri 

Kekuasaan mengadili Pengadilan Negeri seperti yang telah 

diketahui terbagi menjadi dua yaitu: 

1) Kekuasaan Absolut 

Menurut amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1995 dan Pasal 

10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan 

UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. 

Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004; Kekuasaan Kehakiman 

(Judicial Power) yang berada di bawah Mahkamah Agung 

(MA), dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan 

peradilan yang terdiri dari: 

a) Peradilan Umum; 

b) Peradilan Agama; 

c) Peradilan Militer, dan 

d) Peradilan Tata Usaha Negara. 

Menurut Harahap (2015, Harahap, 2015:180) keempat 

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 

tersebut merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang 

yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan (to enforce the truth and justice), dalam kedudukannya 

sebagai pengadilan negara (state court). Dengan demikian, Pasal 
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24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 

Tahun 2004 merupakan landasan sistem peradilan negara (state 

court system) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan 

yurisdiksi atau separation court system based on jurisdiction. 

Harahap (2015:181) beranggapan bahwa sistem pemisahan 

yurisdiksi masih relevan dasar-dasar yang dikemukakan dalam 

penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970: 

1) Didasarkan pada lingkungan kewenangan; 

2) Masing-masing lingkungan mempunyai kewenangan 

mengadili tertentu atau diversity jurisdiction; 

3) Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan terjadinya 

kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada 

masing-masing lingkungan sesuai dengan subject 

matter of jurisdiction; 

4) Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya 

berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan 

undang-undang kepadanya. 

2) Kekuasaan Relatif 

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas 

kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. 

Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi 

absolut lingkungan Peradilan Umum, sehingga secara absolut 

Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun 
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kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili 

secara relatif. Jika perkara yang terjadi berada diluar daerah 

hukumnya, secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak 

berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelapauan batas 

daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan 

melakukan tindakan melampaui batas kewenangan (exceeding 

its power). Tindakan itu berakibat, pemeriksaan dan putusan 

yang dijatuhkan dalam perkara itu, tidak sah. Oleh karena itu, 

harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan putusan yang 

dijatuhkan , dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang 

untuk itu. 

Patokan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas 

daerah hukum Pengadilan Negeri merujuk pada ketentuan Pasal 

118 HIR (Pasal 142 RBG). Akan tetapi, untuk memperjelas 

pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada Pasal 99 Rv. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, dapat dijelaskan beberapa 

patokan dalam menentukan kompetensi relatif (Harahap, 

2015:192). 

b. Pengadilan Tata Usaha Negara 

1) Kompetensi Absolut 

Dengan diundangkannya UU PTUN kompetensi absolut, 

pengadilan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara 

ditetapkan dalam Pasal 47 yang menegaskan “Pengadilan 
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bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. 

Yang dimaksud dengan “Sengketa Tata Usaha Negara” 

tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) adalah: 

“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara 

antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di 

Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata 

Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

 

Pasal 53 UU No.9 Tahun 2004 disebutkan bahwa orang atau 

badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh 

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan 

tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan 

agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai 

tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. 

2) Kompetensi Relatif 

Kompetensi relatif diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi: 

1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kota atau ibu 

kota kabupaten yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kota 

atau kabupaten. 

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota 

Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi. 
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Kompetensi relatif (distributie van rechtmacht) berkaitan erat 

dengan asas umum hukum acara, yakni asas “Actor sequitor 

forum rei” (yang berwenang adalah pengadilan tempat kedudukan 

tergugat). Meskipun asas umum hukum acara mengatur asas actor 

sequitor forum rei, tetapi karena PTUN memiliki kekhasan 

mengenai tempat kedudukan calon tergugat maka pembentuk UU 

PTUN membuat norma hukum yang dapat mengakomodasi 

kekhasan tersebut. 
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Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman 

Melalui Pengadilan Tata Usaha 

Negara berdasarkan Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 tentang 

Pengadilan Tata Usaha Negara 

Melalui Pengadilan Negeri 

berdasarkan Pasal 50 dan 51 UU 

No. 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum 

Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi 

oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 

Pembatalan Sertifikat 

Hak Atas Tanah 

2.4. Kerangka Berfikir 
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Penjelasan: 

Pembatalan sertifikat hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang No. 9 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah 

Negara dan Hak Pengelolaan. Menurut Pasal 1 angka 14 pada Undang-Undang 

tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan sertifikat hak atas 

tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat 

hak atas tanah karena keputusan mengandung cacad hukum administrasi dalam 

penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dilakukan 

pembagian lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu 

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha 

Negara. Jika dikaitkan dengan masalah pembatalan sertifikat tanah, maka 

permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam lingkup Peradilan Umum dan 

Peradilan Tata Usaha Negara. 

Sengketa atau perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai 

keberadaan dan kedudukannya sebagai lingkungan Peradilan Umum, hanya 

terbatas pada perkara pidana dan perdata. Sedangkan sengketa hak atas tanah 

masuk dalam lingkungan Peradilan Umum karena perkara tersebut memenuhi 

syarat perkara yang timbul antara orang/badan hukum dengan orang/badan 

hukum. 
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Sedangkan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang penulis jadikan 

penelitian, termasuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena 

berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menegaskan 

bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Sedangkan yang dimaksud dengan 

sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1986 dijelaskan bahwa “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha 

Negara antara orang/badan hukum perdata dengan Pejabat Tata Usaha Negara 

baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata 

Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku”. 

Pada akhirnya pada permasalahan mengenai pembatalan sertifikat hak atas 

tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai 

pelaksanaan putusan Peradiln Umum termasuk dalam kewenangan (absolut) dari 

Peradilan Tata Usaha Negara. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan  

  Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai inti dari pembahasan permasalahan tersebut, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan 

Negeri dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Hakim 

menilai bahwa obyek yang disengketakan termasuk Keputusan Tata 

Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 

1986 sehingga dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi 

Hakim tidak memperhatikan Pasal 2 huruf e Undang-Undang No. 5 

Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menjelaskan 

bahwa, Keputusan yang dikeluarkan atas dasar pelaksanaan Putusan 

Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan merupakan 

Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diadili di Pengadilan Tata 

Usaha Negara. 

2. Pertimbangan hukum hakim (Ratio decidendi) pada perkara No. 

48/G/TUN/2007/PTUN.Smg yaitu penerbitan sertifikat No. 02152, 

02153, dan 02154/Manggarmas mengandung cacat yuridis dari segi 

prosedural formal karena bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang 
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Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang 

ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi dan Kepada Para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

(dalam bentuk surat no. 110-591) yang mengatakan bahwa ketentuan 

mengenai pelimpahan kewenangan pembatalan keputusan pemberian hak 

atas tanah berdasarkan Putusan Pengadilan harus secara tegas memuat 

perintah pembatalan. Sehingga sertifikat tersebut beralasan hukum untuk 

dinyatakan batal. 

Namun pada akhirnya sengketa Sertifikat Hak Atas Tanah ini tetap 

dimenangkan oleh Ny. Darmi berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara No. 67/B/TUN/2008/PT.SBY dan Putusan kasasi 

Mahkamah Agung RI No. 50K/TUN/2009 yang membatalkan Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mengabulkan Pemohon 

banding Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dan Ny. Darmi 

dengan pertimbangan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang 

dikeluarkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah inkrah bukan 

termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek Pengadilan 

Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf e 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 
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5.2.  Saran 

1. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang seharusnya lebih cermat 

memahami apa saja yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha 

Negara khususnya yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 5 

Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara. 

2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan seharusnya lebih 

cermat dalam memahami isi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung RI sebelum mengambil 

keputusan terkait pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah No. 11, 33, dan 

520/Manggarmas. 
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