
 

i 

     

 

 

 

 

 

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA 

SERTIPIKAT GANDA DAN  PENYELESAIANNYA 

(STUDI KASUS SERTIPIKAT GANDA DI KANTOR 

PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA) 

 
SKRIPSI 

 
Diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (S-1) 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

 

 

Oleh 

 
Ali Ma’ruf 

3450406564  

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2011

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 

Skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA 

SERTIPIKAT GANDA DAN  PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS 

SERTIPIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

JEPARA)” yang ditulis oleh Ali Ma’ruf ini telah disetujui pembimbing untuk 

diajukan ke Sidang Panitian Ujian Skripsi pada : 
Hari              : 

Tanggal        : 

 

 

 

           Pembimbing I            Pembimbing II 

 

 

 
   Drs. Suhadi, S.H.,M.Si.              Rofi Wahanisa, S.H., MH. 
NIP 19671116 199309 1 001              NIP 19800312 200801 2 031 

 

 

Mengetahui, 

 

Pembantu Dekan Bidang Akademik 

 

 

 

 

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si 
NIP 19671116 199309 1 001 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

iii 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA 

SERTIPIKAT GANDA DAN  PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS 

SERTIPIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

JEPARA)” yang ditulis oleh Ali Ma’ruf ini telah dipertahankan di hadapan 

Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada 

tanggal …………………….. 

Panitia: 

              Ketua       Sekretaris 

 

  

 Drs. Sartono Sahlan, M.H.    Drs. Suhadi, S.H., M.Si. 
NIP 19530825 198203 1 003                                   NIP 19671116 199309 1 001      
 

Penguji Utama 

 

 
Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 

                                           NIP 19750505 199903 1 001 
  

  Penguji I                  Penguji II 

  
 
  
 
  Drs. Suhadi, S.H., M.Si.               Rofi Wahanisa, S.H., MH. 
NIP 19671116 199309 1 001                                    NIP  19800312 200801 2 031 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

iv 
 

 
PERNYATAAN 

 

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

                                                                        Semarang,          Agustus  2011 

 

 

                     Ali Ma’ruf 
                NIM 3450406564 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

v 
 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

   
Ø Orangyang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam 

tindakan. 

(Confusius) 

Ø   Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang 

menghampiri penakut yang tidak berani mengambil resiko. 

(Jawaharlal Nehru) 

 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk:  

 Bapak dan Ibu tercinta yang tanpa kenal lelah 

selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, 

semangat, dan doa yang tulus sehingga saya 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

 Aris, Atik, dan Anik adik-adikku yang selalu 

memberikan semangat dan do’anya. 

 Almamaterku UNNES 

 Teman – teman Hukum angkatan 2006 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

vi 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 

dan petunjuk-Nya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat 

Ganda dan Penyelesaiannya (Studi Kasus Sertipikat Ganda di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara)” untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan 

program studi strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang. 

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak 

terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H Sudijono Sastroatmodjo M.Si. Rektor Universitas Negeri 

Semarang, sosok pemimpin yang tegas dan menjadi panutan bagi seluruh 

mahasiswa UNNES; 

2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang, yang telah berjuang sepenuh hati dan semangat dalam membangun 

kebesaran dan memajukan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang; 

3. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si. Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan 

saran dan masukan, serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah 

kesibukannya untuk menyelesaikan skripsi ini; 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

vii 
 

4. Rofi Wahanisa,S.H.,MH. Dosen Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan wawasan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini; 

5. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum UNNES yang telah membekali ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat selama masa kuliah; 

6. Eny Zuhrizah, S.E. Kepala seksi Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian; 

7. Efrizal, S.H. Kepala seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi 

ilmu dan pengetahuan; 

8. Bapak, Ibu yang selalu berjuang tanpa kenal lelah baik doa maupun materi 

untuk memberikan yang terbaik buat anaknya; 

9. Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dan do’anya ; 

10. Novi, yang senantiasa memberikan dukungan, harapan, serta motivasi dalam 

penulisan skripsi ini; 

11. Bagus, Aji, Fajar, Dhista, Nia, Vira sebagai teman untuk bertukar pemikiran; 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita 

semua. Amin 

 

Semarang,              Agustus  2011 

 

                                                                                              Ali Ma’ruf 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

viii 
 

ABSTRAK 

 
Ma’ruf, Ali. 2011. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda dan 
Penyelesaiannya (studi Kasus Sertipikat Ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Jepara). Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang : 
Pembimbing I Drs. Suhadi,S.H., M.Si., Pembimbing II Rofi Wahanisa, S.H., M.H. 
 
Kata Kunci: Sertipikat Ganda, Faktor Penyebab. 

 
Sertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah 
yang sama. Apabila terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang 
tanah, maka salah satu harus dibatalkan. Yang menjadi permasalahan dalam 
penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, 
penyelesaian kasus sertipikat ganda yang terjadi di kantor Pertanahan Kabupaten 
Jepara serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan kabupaten 
Jepara untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda. 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan 
pada ilmu hukum dengan cara mempelajari dan mengkaji  secara mendalam 
terhadap asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif, peraturan 
perundang-undangan, ketentuan-ketentuan,  dan pendapat para sarjana hukum 
yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan 
sertipikat ganda, dan kemudian dilaksanakan penelitian dilapangan untuk 
memperoleh faktor-faktor penyebabnya.  
 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa terjadinya sertipikat ganda di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara disebabkan beberapa faktor, yaitu adanya 
itikad tidak baik dari pemohon sertipikat, adanya kesalahan dari pihak Kantor 
Pertanahan Kabupaten Jepara yaitu dalam hal pengumpulan dan pengolahan data 
fisik dan data yuridis tanah, belum tersedianya peta pendaftaran tanah secara 
menyeluruh, dan karena domisili pihak yang berkepentingan berada di luar kota. 
Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah 
oleh para pihak dan melalui peradilan. Penyelesaian sengketa tanah dalam kasus 
ini ditempuh melalui peradilan. Upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh 
Kantor Pertanahan tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta 
pendaftaran tanah, melalui penertiban proses pendaftaran tanah, dan melalui 
penertiban administrasi yang terkait dengan pertanahan di desa. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa untuk 
mencegah supaya jangan terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih, tiap-tiap 
Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran tanah. Dimana guna peta 
pendaftaran tanah untuk menyampaikan bidang tanah dalam satu wilayah cakupan 
yang mana sertipikat tanahnya sudah terbit. Selain itu, hendaknya ada itikad baik 
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dari pemohon dan adanya penerapan asas contradictoir delimitatie. Dan 
diharapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengadakan pembinaan 
dan pelatihan terhadap karyawannya agar tidak terjadi penerbitan sertipikat yang 
Cacat Hukum Administratif, misalanya kesalahan prosedur dan kesalahan 
penerapan peraturan perundangundangan. Dan yang terakhir hendaknya 
pengumuman terkait data fisik dan data yuridis tanah juga dilakukan melalui 
media massa sehingga dapat menjangkau para pihak yang berdomisili di luar kota. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara yang corak kehidupan 

serta perekonomian rakyatnya masih bercorak agraris, sebagian besar kehidupan 

rakyatnya tergantung pada tanah, oleh karena itu tanah mempunyai fungsi dan 

peranan yang sangat penting yang mencakupi seluruh aspek kehidupan dan 

penghidupan manusia. 

Tanah sebagai benda ekonomi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia, mengingat jumlah penduduk yang tiap 

tahunnya semakin meningkat, maka semakin meningkat pula kebutuhan manusia 

akan tanah demi untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, 

misalnya saja pembangunan di bidang perumahan, industri serta proyek-proyek 

pembangunan pemerintah lainnya, dan semua itu tidak akan terlaksana tanpa 

ditunjang dengan ketersediaan tanah yang cukup sebagai tempat untuk 

melaksanakan pembangunan tersebut. 

Dengan adanya hal tersebut di atas, tentu akan banyak menimbulkan 

masalah dalam berbagai kehidupan, sehingga hal tersebut perlu penanganan yang 

cukup serius secara terpadu dan terencana dari semua pihak terutama pemerintah 
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selaku pelaksana pemerintahan, sehingga hal tersebut dapat terselesaikan dengan 

sebaik-baiknya sekaligus untuk mencegah terjadinya sengketa tanah yang 

mungkin saja terjadi di kemudian hari. 

Di Indonesia masalah tanah mendapat perhatian yang cukup serius baik 

dari masyarakat maupun pemerintah, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 

1960) tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang disahkan pada tanggal 24 

September 1960 beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya. 

Dengan lahirnya UUPA, maka terwujudlah suatu hukum agraria nasional, 

yang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan memungkinkan 

tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam sebagaimana 

yang dicita-citakan tersebut. Mengingat sifat dan kedudukan UUPA ini sebagai 

peraturan dasar bagi hukum agraria nasional yang baru, maka UUPA ini hanya 

memuat azas-azas serta soal-soal pokok masalah agraria. Dalam pelaksanaannya 

undang-undang ini masih memerlukan berbagai undang-undang terkait dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

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, 

terutama rakyat tani, 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 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


3 
 

 
 
 
 

hak atas tanah, oleh UUPA sendiri disebutkan, hanya dapat diperoleh melalui 

prosedur pendaftaran tanah. 

Dalam ayat 1 Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa : “Untuk menjamin 

kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.” Dari Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya kewajiban yang 

harus dijalankan oleh pemerintah sebagai instansi tertinggi untuk 

menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik  dengan 

pemberian surat tanda bukti hak berupa sertipikat. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA tersebut, maka hak-hak atas tanah 

termasuk peralihan dan hapusnya serta pembebanannya dengan hak-hak lain 

haruslah didaftarkan, sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi 

pemegang hak-hak tersebut untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya agar 

dapat memperoleh kepastian hukum sebagai pemilik hak, sehingga pemilik hak 

tersebut dapat mengetahui secara jelas tentang keadaan, letak, batas-batas serta 

luas tanah yang dimilikinya. 

Sebagai realisasi dari Pasal 19 UUPA yang mengatur tentang pendaftaran 

tanah maka dikeluarkanlah PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57/1997) menggantikan PP Nomor 

10 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1961) 

sebagai peraturan pelaksanaannya. 
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Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah yang dilakukan secara efektif 

dan efisien akan memudahkan bagi semua pihak yang merasa berkepentingan 

untuk membuktikan hak atas tanah yang menjadi haknya. Untuk membuktikan 

bahwa tanah itu menjadi haknya tentunya seseorang harus melakukan pendaftaran 

tanah yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

khusus mengatur tentang pendaftaran tanah tersebut. Seperti yang tertera dalam 

Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang 

menyatakan bahwa : “ Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak 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”. 

Namun, dalam kenyataan dewasa ini untuk memperoleh sertipikat hak atas 

tanah masih menjadi masalah yang cukup rumit. Hal ini disebabkan oleh sistem 

administrasi yang berbelit-belit dan pengurusan yang memakan waktu cukup lama 

serta biaya yang cukup tinggi membuat masyarakat malas mendaftarkan tanahnya. 

Selain itu, sulitnya mengurus sertipikat, ternyata masih saja terdapat sertipikat 

yang mengandung cacat hukum administratif seperti adanya kesalahan prosedur, 

kesalahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subjek hak, 

kesalahan objek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, tumpang 

tindih hak, kesalahan data fisik dan data yuridis, dan kesalahan administrasi 

lainnya. 

Secara umum, sertipikat cacat hukum dapat dibagi ke dalam tiga jenis, 

yaitu sertipikat palsu, sertipikat asli tapi palsu dan sertipikat ganda. Menurut 
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pengertian dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari ketiga 

jenis sertipikat cacat hukum tersebut adalah sertipikat dinyatakan palsu apabila 

data yang ada pada sertipikat tidak sesuai dengan data yang ada pada buku tanah, 

sedangkan sertipikat dinyatakan asli tapi palsu apabila sertipikat yang secara 

formal diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, tetapi surat-

surat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang dipergunakan sebagai dasar 

pembuatan dan penerbitan sertipikat tersebut palsu. Dan sertipikat dinyatakan 

sebagai sertipikat ganda apabila suatu sertipikat yang menguraikan satu bidang 

tanah yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan 2 

(dua) sertipikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal semacam ini disebut pula 

“Sertipikat Tumpang Tindih (overlapping)”, baik tumpang tindih seluruh bidang 

maupun tumpang tindih sebagian dari tanah tersebut. 

Akibat dari terbitnya sertipikat ganda tersebut menimbulkan sengketa 

perdata antar para pihak. Dalam menyelesaikan sengketa tersebut dapat ditempuh 

melalui dua cara yaitu cara penyelesaian melalui instansi BPN atau yang biasa 

disebut dengan cara musyawarah serta cara yang kedua yaitu melalui jalur 

peradilan. 

Dengan demikian perlu diupayakan adanya pencegahan terjadinya 

penerbitan sertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan agar tidak timbul 

permasalahan di kemudian hari. Dalam hal ini peneliti akan mengambil lokasi 

penelitian di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Hal ini 

dikarenakan di Kabupaten Jepara pada kenyataannya masih terdapat penerbitan 

Sertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara pada beberapa tahun 
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terakhir. Selain itu, karena akibat yang ditimbulkan terkait adanya sertipikat ganda 

tersebut adalah terjadinya konflik antar pemegang sertipikat sehingga perlu 

diketahui bagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara menyelesaikan konflik 

tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB 

TERJADINYA SERTIPIKAT GANDA DAN  PENYELESAIANNYA (STUDI 

KASUS SERTIPIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

JEPARA) “ 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Diadakannya pendaftaran tanah akan membawa akibat hukum yaitu 

diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut sebagai sertipikat 

tanah kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 

yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 

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

(Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997). 

Dalam penerbitan sertipikat diperlukan suatu proses yang melibatkan 

pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, Pamong Desa maupun 

pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai 
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alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertipikat tersebut. Penjelasan 

baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait memiliki peluang untuk terjadinya 

pemalsuan, daluwarsa bahkan adakalanya tidak benar atau fiktif sehingga timbul 

sertipikat cacat hukum. 

Sekarang dalam praktek tidak jarang terjadi beredarnya sertipikat palsu, 

sertipikat asli tetapi palsu atau sertipikat ganda di masyarakat sehingga pemegang 

hak atas tanah perlu mencari informasi tentang kebenaran data fisik dan data 

yuridis yang tertera dalam sertipikat tersebut di Kantor Pertanahan setempat. Pada 

umumnya masalah baru muncul dan diketahui terjadi penerbitan sertipikat ganda, 

yaitu untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertipikat yang letak 

tanahnya saling tumpang tindih, ketika pemegang sertipikat yang bersangkutan 

akan melakukan suatu perbuatan hukum atas bidang tanah yang dimaksud. Dalam 

hal ini, banyak kemungkinan kenapa bisa terjadi penerbitan sertipikat ganda di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Diantaranya terjadinya kesalahan 

penunjukan batas tanah oleh petugas  Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, tidak 

diikutsertakannya pemilik tanah yang berbatasan saat pengukuran luas tanah, dan 

juga bisa timbul akibat lokasi tahan yang berada di daerah perbatasan serta daerah 

pesisir laut mengingat Kabupaten Jepara berbatasan dengan beberapa kabupaten 

di provinsi Jawa Tengah dan Laut Jawa. 

Agar tidak terjadi permasalahan terjadinya penerbitan sertipikat ganda, 

maka perlu adanya suatu upaya pencegahan dari pihak kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara. Dan penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan tentang 

faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, cara penyelesaiannya serta 
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upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam 

pencegahan terjadinya sertipikat ganda pada saat melakukan pendaftaran tanah. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang 

menjadi bahan penelitian yaitu “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA 

SERTIPIKAT GANDA DAN  PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS 

SERTIPIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA) 

“.Dengan adanya pembatasan masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus 

dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada dalam Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara yang manjadi objek penelitian. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah pokok, sebagai berikut : 

(1) Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda? 

(2)  Bagaimana cara penyelesaiannya terkait terjadinya sertipikat ganda oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara? 

(3) Apa sajakah upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara untuk mencegah terjadinya penerbitan sertipikat ganda pada saat 

pendaftaran tanah?  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


9 
 

 
 
 
 

1.5  Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penerbitan 

sertipikat ganda. 

(2) Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana cara penyelesaian yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara terkait adanya sertipikat 

ganda tersebut. 

(3) Mengetahui dan mendeskripsikan apa sajakah upaya yang telah dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk mencegah terjadinya 

penerbitan sertipikat ganda pada saat pendaftaran tanah. 

 

1.5.2 Kegunaan Penelitian 

Di dalam penelitian ini penulis dapat memberikan kegunaan sebagai 

berikut: 

1.5.2.1  Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dalam 

memperbanyak referensi ilmu hukum khususnya bidang hukum agraria mengenai 

penyelesaian sengketa hukum pertanahan berkaitan dengan adanya sertipikat 

ganda/”overlapping” dan upaya pencegahannya. 
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1.5.2.2 Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti, 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, masyarakat, dan peneliti lain. 

(1) Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman tentang bagaimana upaya pecegahan terjadinya penerbitan 

sertipikat ganda pada saat pendaftaran tanah serta bagaimana prosedur 

pembatalan jika telah terjadi penerbitan sertipikat ganda oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara. 

(2) Bagi Kantor Pertanahan selaku instansi yang bertangggung jawab terhadap 

pelaksanaan pendaftaran tanah dengan selesainya penelitian ini dapat 

mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penerbitan 

sertipikat ganda untuk dicarikan bagaimana solusi penyelesaiannya, sehingga 

dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tidak terjadi penerbitan sertipikat 

ganda. 

(3) Bagi Lembaga Pendidikan, setelah selesainya penelitian ini akan didapatkan 

suatu gambaran yang konkrit antara teori hukum yang dilaksanakan di 

lembaga pendidikan dan gambaran tentang keadaan yang nyata di 

masyarakat, sehingga apa yang didapat mahasiswa dalam pendidikan akan 

ada keterkaitan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. 

(4) Bagi masyarakat luas, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai 

sebagai sumber informasi dalam rangka memahami segala sesuatu yang 

berkenaan dengan sertipikat ganda dan bagaimana kinerja Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara. 
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(5) Manfaat bagi peneliti lain adalah penelitian lain dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang 

sertipikat ganda. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

  Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) 

Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

Dalam sistematika penulisan hukum ini terdiri atas tiga bagian, yaitu: 

1) Bagian awal yang terdiri dari: sampul berjudul, lembar berlogo, halaman 

judul dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, halaman motto 

dan persembahan, kata pengantar, sari, daftar isi, dan daftar lampiran. 

2) Bagian inti penulisan hukum yang terdiri atas 5 (lima) bab di mana masing-

masing bab ada keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun 

secara jelas gambaran mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan sebagai 

berikut: 

(1) Bab I : Pendahuluan 

Dalam Bab pertama ini akan dibahas mengenai alasan pemilihan 

judul penulisan hukum, kemudian dilanjutkan dengan penulisan rumusan 

masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian ini, kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

(2) Bab II : Landasan Teori 

Dalam bab kedua ini memuat kerangka pemikiran yang merupakan 

landasan teori sebagai bahan yang akan diujikan dan dikembangkan 
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dalam bab empat. Landasan teori yang akan digunakan adalah hasil dari 

studi kepustakaan yang berasal beberapa hal serta dari pendapat para ahli 

yang diharapkan mampu menjembatani atau mempermudah dalam 

memperoleh hasil penelitian. 

(3) Bab III : Metode Penelitian 

Dalam bab ketiga ini penulis akan menjabarkan mengenai cara-

cara menyusun penulisan hukum secara sistematis, yang berdasakan pada 

metode, pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, alat dan teknik pengumpulan data,  keabsahan 

data, dan metode analisis data. 

(4) Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum 

penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya 

sertipikat ganda dan penyelesaiannya serta upaya pencegahannya. 

 

(5) Bab V : PENUTUP 

   Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, peneliti 

akan mencoba menarik sebuah benang merah terhadap permasalahan 

yang diangkat. 

3) Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Pendaftaran Tanah 
 

Pendaftaran berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda Kadaster) suatu 

istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan 

kepemilikan terhadap suatu bidang tanah (Parlindungan, A.P 1988:2).  

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut PP 24/1997, dijelaskan mengenai 

pengertian pendaftaran tanah, yaitu: 

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara 
terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik 
dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak 
milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya.” 

 
Pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono (2005:72) adalah : 
 

“Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa 
pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanahtanah 
tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, 
penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka 
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk 
penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.”  

 
 

Berdasarkan pengertian di atas pendaftaran tanah merupakan tugas negara 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk kepentingan rakyat dalam rangka 

menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. 
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Pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 

56 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut 

pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi : 

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) yaitu 

kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah 

yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan 

pendaftaran tanah secara sporadik. 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : 
1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik; 

2) Pembuktian hak dan pembukuannya; 

3) Penerbitan sertipikat; 

4) Penyimpanan data fisik dan data yuridis; 

5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen 

 
(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance) 

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 yang dimaksud dengan Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah: 
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 “kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data 

yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku 

tanah dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.” 

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan 

bahwa “ Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi 

perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah 

terdaftar.” 

Perubahan pada data fisik dapat terjadi apabila luas tanahnya berubah, 

yaitu apabila terjadi pemisahan atau pemecahan satu bidang tanah yang 

bersangkutan dipecah atau dipisah menjadi beberapa bagian yang masing-masing 

merupakan satuan bidang tanah baru dengan status yang sama dengan bidang 

tanah semula dan penggabungan bidang-bidang tanah yang berbatasan menjadi 

satu bidang tanah yang baru. Perubahan tersebut diikuti dengan pencatatannya 

pada peta pendaftaran dan pembuatan surat ukur yang baru. 

Perubahan pada data yuridis terjadi bisa mengenai haknya dan 

pemegang/subyek haknya. Perubahan mengenai haknya dapat terjadi karena 

berakhirnya jangka waktu berlakunya, dicabut atau dibebani hak lain. Sedangkan 

perubahan karena subjek hak dapat terjadi karena pewarisan, pemindahan hak 

atau penggantian nama. Perubahan tersebut dicatat pada buku tanah dan sertipikat 

hak yang bersangkutan berdasarkan data yang dimuat dalam akta perubahannya. 
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2.2  Tinjauan Umum Sertipikat Tanah 

2.2.1  Pengertian Sertipikat Tanah 

Dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang 

dimaksud sertipikat adalah : 

“surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c 

UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan 

rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam 

buku tanah yang bersangkutan.” 

Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis 

dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. (Pasal 1 

angka 19 PP 24/1997) 

Menurut Ali Achmad Chomsah (2002:122), yang dimaksud dengan 

sertipikat adalah:  

“surat tanda bukti hak yang terdiri salinan buku tanah dan surat ukur, diberi 

sampul, dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.” 

 

Menurut Bachtiar Effendie (1982:25), sertipikat tanah adalah : 

“salinan dari buku tanah dan salinan dari surat ukur yang keduanya kemudian 

dijilid menjadi satu serta diberi sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri 

Negara.”  

 

Mengenai jenis sertipikat Achmad Chomsah (2002:125) berpendapat bahwa 

sampai saat ini ada 3 jenis sertipikat, yaitu :  

(1) Sertipikat hak atas tanah yang biasa disebut sertipikat; 
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(2) Sertipikat hak atas tanah yang sebelum Undang-Undang Nomor : 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dikenal dengan Sertipikat 
Hypotheek dan Sertipikat Credietverband. Setelah berlakunya 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 
penyebutan sertipikat hyphoteek dan sertipikat credietverband 
sudah tidak dipergunakan lagi yang ada penyebutannya adalah 
Sertipikat Hak Tanggungan saja; 

(3) Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun. 
 

2.2.2  Kedudukan Sertipikat Tanah 

Pasal 32 PP 24/1997 menyebutkan bahwa : 

(1) “Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku, apabila data 

fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam 

surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan; 

(2) Dalam hal ada suatu bidang tanah sudah diterbitkan 

sertipikatsecara 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 

tersebut apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat 

telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang hak 

sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan 

ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan melakukan 

penguasaan atau penerbitan sertipikat tersebut.” 

 

Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA disebutkan bahwa: 

“pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi pemberian surat-surat tanda 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.” 

Jadi sertipikat dimaksud berlaku sebagai alat bukti yang kuat, bukan suatu 

alat bukti yang mutlak dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan 

sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima 

sebagai keterangan yang benar. 
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Menurut Maria S (1982:125) Sebagai alat bukti yang kuat maka sertipikat 

mempunyai manfaat sebagai berikut :  

(1) Menjamin kepastian hukum karena dapat melindungi pemilik 
sertipikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindarkan 
sengketa dengan pihak lain; 

(2) Mempermudah usaha memperoleh kredit dengan tanah   bersertipikat 
sebagai jaminan; 

(3) Dengan adanya surat ukur dalam sertipikat maka luas tanah sudah 
pasti, sehingga untuk penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
akan lebih adil. 
 
 

2.3  Sertipikat Cacat Hukum 

2.3.1  Pengertian Sertipikat Cacat Hukum 

Sertipikat cacat Hukum adalah penerbitan sertipikat yang keliru pada saat 

penerbitannya. 

2.3.2  Bentuk-bentuk Sertipikat Cacat Hukum 

2.3.2.1  Sertipikat Palsu 

Menurut Ali Chomzah (2002:126) Sertipikat disebut sertipikat palsu, 

apabila :  

(1) “Data pembuatan sertipikat adalah palsu atau dipalsukan; 

(2) Tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dipalsukan; 

(3) Blanko yang dipergunakan untuk membuatsertipikatnya merupakan blanko 

yang palsu/bukan blanko yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.” 

Sebuah sertipikat dinyatakan palsu atau tidak, dapat diketahui dari buku tanah 

yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, yaitu bahwa 

data yang ada pada sertipikat tidak sesuai dengan data yang ada pada buku tanah. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 
 
 

Meskipun jumlah sertipikat palsu pada kenyataannya relatif tidak banyak, 

namun dengan adanya sertipikat palsu dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan 

tersendiri dalam bidang pertanahan. 

2.3.2.2  Sertipikat Asli Tapi Palsu 

Menurut Ali Chomzah (2002:138) Sertipikat Asli, tetapi Palsu, yaitu: 

“Sertipikat secara formal diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya setempat, tetapi surat-surat bukti kepemilikan ataupun 

surat-surat lain yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan dan penerbitan 

sertipikat tersebut palsu.” 

Sertipikat semacam itu tentunya harus dibatalkan dan dinyatakan tidak 

berlaku serta ditarik dari peredaran setelah dibuktikan melalui proses di 

Pengadilan Negeri, bahwa surat keterangan yang merupakan dokumen yang 

mendasari penerbitan sertipikat tersebut adalah palsu. 

Termasuk kategori sertipikat asli tetapi palsu, yaitu sertipikat yang 

diterbitkan ternyata didasari atas bukti-bukti surat keterangan atau dokumen yang 

kurang/tidak lengkap (Eddy Ruhiyat 2004:131) 

2.3.2.3  Sertipikat Ganda 

Menurut Ali Achmad Chomsah (2002:139), yang dimaksud dengan 

sertipikat ganda adalah:  

Sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang 
sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan 2 
(dua) sertipikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal semacam ini 
disebut pula “Sertipikat Tumpang Tindih (overlapping)”, baik 
tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang tindih sebagian dari 
tanah tersebut.  
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Menurut Ali Achmad Chomsah (2002:139-140) tidak Termasuk Dalam 

Kategori Sertipikat Ganda, yaitu :  

(1) Sertipikat yang diterbitkan sebagai Pengganti Sertipikat yang 
hilang; 

(2) Sertipikat yang diterbitkan sebagai Pengganti Sertipikat yang 
rusak; 

(3) Sertipikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertipikat yang 
dibatalkan.Hal ini disebabkan karena sertipikat-sertipikat 
dimaksud di atas telah dinyatakan dan tidak berlaku sebagai tanda 
bukti; 

(4) Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik maupun di atas 
Hak Pengelolaan, karena menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, hal yang dimaksud memang dimungkinkan. 

 
Sertipikat ganda sering terjadi di wilayah-wilayah yang masih kosong, 

belum dibangun dan di daerah perbatasan kota dimana untuk lokasi tersebut 

belum ada peta-peta pendaftaran tanahnya. 

 

2.4  Tinjauan Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah 

2.4.1  Pengertian Sengketa Hak Atas Tanah 

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 

tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut 

PMNA/KBPN 1/1999, yaitu : 

“ perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan 

suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk 

peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan 

yang merasa mempunyai hubungan hokum dan pihak lain yang berkepentingan 

terpengaruh oleh status hokum tanah tersebut.” 
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Menurut Sarjita (2005:8), sengketa pertanahan adalah : 

“perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan 

pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang 

diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.”  

Menurut Rusmadi. M (1991:23) Sifat permasalahan dari suatu sengketa 

ada beberapa macam, yaitu :  

(1)  Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan 
sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak 
atas tanah yang belum ada haknya; 

(2) Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang 
digunakan sebagai dasar pemberian hak; 

(3) Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan 
penerapan peraturan yang kurang/tidak benar; 

(4) Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek-aspek social 
praktis (bersifat strategis). 
 

Jadi dilihat dari substansinya, maka sengketa pertanahan meliputi pokok 

persoalan yang berkaitan dengan : 

(1) Peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah; 

(2) Keabsahan suatu hak atas tanah; 

(3) Prosedur pemberian hak atas tanah; dan 

(4) Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti 

haknya. 

2.4.2  Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah 

Mekanisme penanganan sengketa pertanahan diselenggarakan 

penyelesaiannya melalui instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melalui 

Pengadilan. 
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2.4.2.1 Penyelesaian Melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional 

Untuk menangani sengketa pertanahan, secara structural 
menjadi tugas dan fungsi Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa 
Hukum pada BPN, Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada 
Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Sub Seksi Penyelesaian Masalah 
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selain itu 
berdasarkan PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999, dibentuk Sekretariat 
Penanganan Sengketa Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional 
yang secara fungsional bertugas untuk membantu penanganan 
sengketa pertanahan. Ketentuan tersebut berlaku mutatis-mutandis 
bagi Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota (BPN 2003:13). 

 
Penyelesaian melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN), dilakukan 

melalui langkah-langkah : 

(1) Adanya pengaduan 

Sengketa hak atas tanah timbul karena adanya pengaduan atau keberatan 

dari orang/badan hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu 

keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, 

dimana keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas 

suatu bidang tanah tertentu. 

Sengketa hak atas tanah meliputi beberapa macam antara lain mengenai 

status tanah, siapa-siapa yang berhak, bantahan terhadap bukti-bukti 

perolehan yang menjadi dasar pemberian hak atau pendaftaran dalam buku 

tanah. 

(2) Penelitian dan pengumpulan data 

Setelah berkas pengaduan diterima pejabat yang berwenang mengadakan 

penelitian terhadap data/administrasi maupun hasil di lapangan/fisik 
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mengenai penguasaannya sehingga dapat disimpulkan pengaduan tersebut 

beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut. 

(3) Pencegahan (mutasi) 

Mutasi tidak boleh dilakukan agar kepentingan orang atau badan hukum 

yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebut mendapat perlindungan 

hukum. Apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat 

mengadakan penelitian dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa atau 

dilakukan pencegahan/penghentian sementara terhadap segala bentuk 

perubahan (mutasi) tanah sengketa. 

(4) Musyawarah 

Penyelesaian melalui cara musyawarah merupakan langkah pendekatan 

terhadap para pihak yang bersengketa, seringkali menempatkan pihak 

instansi/Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian secara 

kekeluargaan ini, sehingga diperlukan sikap tidak memihak dan tidak 

melakukan tekanan-tekanan, justru mengemukakan cara penyelesaiannya. 

(5) Pencabutan/Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara di bidang 

Pertanahan oleh Kepala BPN. 

2.4.2.2  Penyelesaian Melalui Peradilan 

 Maria. S (1982:24) berpendapat : 

Penyelesaian melalui peradilan dilakukan apabila usaha-usaha 
musyawarah tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian 
secara sepihak dari Kepala BPN karena mengadakan peninjauan 
kembali atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah 
dikeluarkannya tidak dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, 
maka penyelesaiannya harus melalui Pengadilan. 

Sementara menunggu Putusan Pengadilan sampai adanya 
putusan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi Pejabat Tata 
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Usaha Negara yang terkait untuk mengadakan mutasi atas tanah yang 
bersangkutan. Hal tersebut untuk menghindari terjadi masalah 
dikemudian hari yang menimbulkkan kerugian bagi pihak-pihak yang 
berpekara maupun pihak ketiga. Untuk itu Pejabat Tata Usaha Negara 
di bidang pertanahan yang terkait harus menerapkan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik, yaitu untuk melindungi semua pihak yang 
berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde). 

Surat-surat tanda bukti hak yang diberikan berupa sertipikat 
hak atas tanah dikatakan sebagai alat pembuktian yang kuat, hal ini 
berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalam 
sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai 
keterangan yang benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan 
sebaliknya oleh pihak lain. Apabila pihak lain dapat membuktikan 
sebaliknya maka yang berwenang memutuskan alat pembuktian mana 
yang benar adalah Pengadilan.  

 
Terhadap sertipikat ganda, Badan Pertanahan Nasional akan mengadakan 

penelitian riwayat tanah maupun peruntukannya, dan dengan adanya putusan 

pengadilan maka Badan Pertanahan Nasional membatalkan salah satu dari 

sertipikat tersebut. 

 

2.5  Tinjauan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 

2.5.1 Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 

Pembatalan Hak Atas tanah dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan 

Pemberian Hak Atas Tanah, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 3/1999, yaitu: 

“ Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena 

keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” 
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Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan 

Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 

9/1999, pengertian Pembatalan Hak Atas Tanah yaitu : 

“Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas 

tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam 

penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap.” 

Pembatalan Hak Atas Tanah dalam Pasal 104 ayat (1) PMNA/KBPN No. 

9/1999 meliputi 3 (tiga) produk pelayanan BPN yaitu : 

(1) Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah; 

(2) Sertipikat Hak Atas Tanah; 

(3) Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dalam rangka Pengaturan 

Penguasaan Tanah. 

Pasal 107 PMNA/KBPN 9/1999 menguraikan hal-hal yang dikategorikan 

sebagai cacat hukum administrasi yaitu bilamana dalam ketiga produk pelayanan 

BPN di atas terdapat : 

(1) Kesalahan prosedur; 

(2) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; 

(3) Kesalahan subyek hak; 

(4) Kesalahan obyek hak; 

(5) Kesalahan jenis hak; 

(6) Kesalahan perhitungan luas; 
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(7)  Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; 

(8) Terdapat ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis; atau 

(9) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. 

2.5.2  Tata Cara Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 

Menurut sarjita (2005: 54-58) ada 3 (tiga) tata cara pembatalan hak atas 

tanah, yaitu :  

1. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi yang 
diterbitkan karena permohonan. 
a. Dasar hukum : Pasal 108 sampai dengan 118 PMNA/KBPN 9/ 

1999. 
b. Pengajuan permohonan pembatalan diajukan secara   tertulis, 

dengan memuat : 
(a)  Keterangan mengenai pemohon, baik pemohon perorangan 

maupun badan hukum. Keterangan ini disertai foto copy 
bukti diri termasuk bukti kewarganegaraan bagi pemohon 
perorangan, dan akta pendirian perusahaan serta 
perubahannya bila pemohon badan hukum. 

(b) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis 
dan data fisik tanah yang sedang disengketakan. Data 
memuat nomor dan jenis hak, letak, batas, dan luas tanah, 
jenis penggunaan tanahnya. Keterangan ini dilengkapi 
dengan melampirkan foto copy surat keputusan dan/atau 
sertipikat hak atas tanah dan surat-surat lain yang diperlukan 
untuk mendukung permohonan pembatalan hak atas tanah. 

(c)  Permohonan disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan 
Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah 
kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. 

(d) Kantor pertanahan selanjutnya akan menyampaikan kepada 
pihak ke-3 yang berkepentingan (termohon) perihal adanya 
permohonan pembatalan, untuk kemudian diminta 
tanggapannya dalam waktu satu bulan. 

(e)  Selanjutnya, permohonan akan diperiksa dan diteliti 
substansinya. Bilamana diperlukan, kantor pertanahan akan 
melaksanakan penelitian berkas/warkah dan/atau 
rekonstruksi atas obyek hak yang disengketakan. Hasil 
penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian data fisik 
dan data yuridis yang menjadi dasar dalam menjawab 
permohonan pembatalan. 

(f)  Jawaban atas permohonan pembatalan ini baik berupa 
keputusan pembatalan hak atau penolakan pembatalan akan 
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disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau 
dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan 
kepada yang berhak. 

2.  Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi yang 
diterbitkan tanpa ada permohonan. 

Bilamana suatu keputusan pemberian hak dan/atau sertipikat 
hak atas tanah diketahui mengandung cacat hokum administrasi 
sebagaimana diatur dalam Pasal 106 serta ditemukan pelanggaran 
atas kewajiban pemegang hak sebagaimana diatur dalam Pasal 103 
PMNA/KBPN 9/1999, maka tanpa ada permohonan pembatalan, 
Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan keputusan 
pembatalan hak tersebut. 
Proses pembatalannya sebagai berikut : 
(a) Pembatalan hak atas tanah Terlebih dahulu dilakukan penelitian 

data fisik dan data yuridis terhadap keputusan pemberian hak 
atas tanah dan/ sertipikat hak atas tanah yang diduga terdapat 
kecacatan. 

(b) Hasil penelitian kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor 
Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dengan menyertakan hasil dari 
penelitian data fisik dan data yuridis dan telaahan/pendapat 
kantor pertanahan pemeriksa. 

(c) Bilamana berdasarkan data fisik dan data yuridis yang telah 
diteliti, dinilai telah cukup untuk mengambil keputusan, maka 
Kepala Kanwil BPN Provinsi menerbitkan keputusan yang 
dapat berupa pembatalan atau penolakan pembatalan. 
Keputusan yang diambil memuat alasan dan dasar hukumnya. 

(d) Bilamana kewenangan pembatalan terletak pada Kepala BPN, 
maka Kanwil mengirimkan hasil penelitian beserta hasil 
telaahan dan pendapat. 

(e) Kepala BPN selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan 
telaahan yang ada, untuk selanjutnya mengambil kesimpulan 
dapat atau tidaknya dikeluarkan keputusan pembatalan hak. 
Bilamana dinilai telah cukup untuk mengambil keputusan, maka 
Kepala BPN menerbitkan keputusan pembatalan atau penolakan 
yang disertai alasan-alasannya. 

3.  Pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap. 
a.  Keputusan pembatalan hak atas tanah ini dilaksanakan atas 

permohonan yang berkepentingan. 
b.  Putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar 

untukmmengajukan permohonan adalah putusan yang dalam 
amarnya meliputi pernyataan batal atau tidak mempunyai 
kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan itu (Pasal 
124 ayat (2) PMNA/KBPN 9/1999). 

c.  Proses pelaksanaan pembatalannya, yaitu : 
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(a) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPN 
atau melalui Kanwil BPN Provinsi atau kantor pertanahan. 

(b) Setiap satu permohonan disyaratkan hanya memuat untuk 
satu atau beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya 
berada dalam satu wilayah kabupaten/kota. 

(c) Permohonan memuat : 
(1) Keterangan pemohon baik pemohon perorangan maupun 

badan hukum. Keterangan ini disertai foto copy bukti 
diri termasuk bukti kewarganegaraan bagi pemohon 
perorangan, dan akta pendirian perusahaan serta 
perubahannya bila pemohon badan hukum. 

(2) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data 
yuridis dan data fisik tanah yang sedang disengketakan. 
Data memuat nomor dan jenis hak, letak, batas, dan luas 
tanah, jenis penggunaan tanahnya. Keterangan ini 
dilengkapi dengan melampirkan surat keputusan 
dan/atau sertipikat hak atas tanah dan surat-surat lain 
yang diperlukan untuk mendukung pengajuan 
pembatalan hak atas tanah. 

(3) Alasan-alasan mengajukan permohonan pembatalan. 
(4) Foto copy putusan pengadilan dari tingkat pertama 

hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap. 
(5) Berita acara eksekusi, apabila untuk perkara perdata atau 

pidana. 
(6) Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan 

pembatalan. 
(d) Berdasarkan berkas permohonan dan bukti-bukti pendukung 

yang telah disampaikan dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota/Kanwil BPN Provinsi, selanjutnya Kepala 
Badan Pertanahan Nasional : 
(1) Memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan 

keputusan pembatalan hak atas tanah. 
(2) Memberitahukan bahwa amar putusan pengadilan tidak 

dapat dilaksanakan disertai pertimbangan dan alasan 
untuk selanjutnya Kepala BPN meminta fatwa kepada 
Mahkamah Agung tentang amar putusan pengadilan 
yang tidak dapat dilaksanakan tersebut. 

(3) Terhadap permohonan baik yang dikabulkan dengan 
menerbitkan surat keputusan pembatalan hak atas tanah, 
atau penolakan karena amar putusan pengadilan yang 
tidak dapat dilaksanakan (non executable), disampaikan 
melalui surat tercatat atau cara lain yang menjamin 
sampainya keputusan/pemberitahuan kepada pihak yang 
berhak. 
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2.6 Teori Sistem Hukum Sebagai Analisa Terhadap Faktor- 

Faktor  Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda 

Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda, 

maka diperlukan adanya teori tentang sistem hukum. Dan teori sistem hukum 

yang tepat sebagai analisa terkait  faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat 

ganda adalah teori dari Lawrence M. Friedman. 

Menurut Lawrence M. Friedman (2001: 7-9 ), ada tiga unsur dalam sistem 

hukum, yaitu : 

a.   Struktur (Structure) 
Struktur menurut Friedman adalah kerangka bagian yang 
memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.  

b.   Substansi (Substance) 
Substansi adalah aturan, norma dan pola prilaku nyata manusia 
yangberada dalam sistem hukum itu. Substansi juga berarti 
produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem 
hukum itu mencakup peraturan baru yang mereka susun, 
mencakup juga living law (hukum yang hidup) dan bukan hanya 
aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang atau Law in books. 

c.   Kultur Hukum (Legal Culture) 
Kultur Hukum menurut Friedman adalah setiap manusia terhadap 
hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta 
harapannya. Kultur hukum adalah susunan pikiran sosial dan 
kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, 
dihindari atau disalah gunakan.   

Berdasarkan teori sistem dari Friedman diatas jika dikaitkan dengan 

permasalahan sertipikat ganda maka anggapan dasar tentang faktor-faktor 

penyebab terjadinya sertipikat ganda  adalah dari ketiga unsur tersebut. Dari unsur 

pertama yaitu struktur maka dapat dianalisa bahwa penyebab terjadinya sertipikat 

ganda adalah dimungkinkan adanya kesalahan dan kelalaian dari instansi 
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pemerintah sebagai pelaksana dari pendaftaran tanah yaitu Kantor pertanahan 

seperti adanya kesalahan penunjukan batas serta pengukuran luas bidang tanah  

oleh petugas Kantor Pertanahan.  

Dari unsur kedua yaitu substansi maka dapat dianalisa bahwa penyebab 

terjadinya sertipikat ganda adalah dapat dimungkinkan dari peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah dimungkinkan tidak mengatur 

secara terperinci terkait proses dan prosedur pendaftaran tanah sehingga ada celah 

timbulnya sertipikat ganda. 

Dari unsur ketiga yaitu Kultur Hukum maka dapat dianalisa bahwa 

penyebab terjadinya sertipikat ganda adalah dimungkinkan  dari pandangan 

masyararakat terhadap hukum. Dapat dicontohkan yaitu pada saat proses 

pengukuran tanah. Dalam Pasal 18 PP Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan bahwa 

dalam penetapan batas-batas tanah sedapat mungkin mendapat persetujuan dari 

pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Akan tetapi pada kenyataannya 

pemegang hak atas tanah yang ingin mendaftarkan tanahnya menganggap hal itu 

tidak terlalu penting karena menurut Adrian. S (2007 : 35): 

“Ukuran yang digunakan dalam bidang pertanahan menurut hukum 
adat adalah konstruksi yuridis yang abstrak, sehingga batas-batas 
pertanahan antara persekutuan hukum adat yang satu dengan yang 
lainnya yang bertetanggaan sering kali tidaklah jelas adanya. Ketika 
satu persekutuan hukum adat mengklaim batas tertentu tanahnya, bias 
jadi itu sudah dianggap melampaui batas yang telah diklaim oleh 
persekutuan hukum adat tetangganya.” 

Sehingga dari situ dimungkinkan terjadinya kesalahan penunjukan batas dan 

terjadilah sertipikat ganda karena adanya tumpang tindih  sertipikat hak atas 

tanah.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 
 
 

Dengan demikian, maka bisa dimungkinkan adanya gugatan terkait 

terbitnya sertipikat ganda kepada pemilik sertipikat yang dianggap cacat hukum 

dari orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya. Seperti apa yang dijelaskan 

oleh Adrian. S ( 2007 : 122)  yang menyebutkan bahwa: “Di dalam asas nemo 

plus yuris, perlindungan diberikan kepada pemegang hak yang sebenarnya, maka 

dengan asas ini, selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik 

terdaftar dari orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya.” 
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2.7   Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segala aktivitas yang dilaksanakan di atas tanah sebagai sarana dasar 

mengakibatkan kebutuhan akan meningkat. Di sisi lain, tanah merupakan benda 

yang bernilai ekonomis dimana nilai tanah banyak dipengaruhi dan ditentukan 

oleh faktor penggunaan dan penguasaan tanah yang menyangkut segi ekonomi, 

sosial budaya, politik bahkan pertahanan keamanan. 

Sertipikat 
Bermasalah/Cacat 

Hukum 

Sertipikat 
Ganda 

Sertipikat 
Palsu 

Sertipikat Aspal/ 
Asli tapi Palsu 

Faktor- faktor 
Penyebab 

Ø Pasal 33 UUD 1945  

Ø Pasal 19 UUPA 

Ø PP NO.24  Tahun 1997 

Penyelesaian 

Melalui Instansi BPN/ 
Musyawarah 

Melalui Peradilan 

Pendaftaran 
Tanah 

Sertipikat 
Hak Atas 

Tanah 
 

Sertipikat 
Tidak 

Bermasalah 

Pembatalan Hak Atas Tanah 

Teori L. Friedman 
Ø Struktur Hukum 

Ø Substansi 

Ø Kultur Hukum 

Dilaksanakan 
Oleh BPN 
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Dengan adanya hal tersebut di atas, tentu akan banyak menimbulkan 

masalah dalam berbagai kehidupan, sehingga hal tersebut perlu penanganan yang 

cukup serius secara terpadu dan terencana dari semua pihak terutama pemerintah 

selaku pelaksana pemerintahan, sehingga hal tersebut dapat terselesaikan dengan 

sebaik-baiknya sekaligus untuk mencegah terjadinya sengketa tanah yang 

mungkin saja terjadi di kemudian hari. 

Di Indonesia masalah tanah mendapat perhatian yang cukup serius baik 

dari masyarakat maupun pemerintah, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 

1960) tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang disahkan pada tanggal 24 

September 1960 beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya. 

Dengan lahirnya UUPA, maka terwujudlah suatu hukum agraria nasional, 

yang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat dan memungkinkan 

tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam sebagaimana 

yang dicita-citakan tersebut. Mengingat sifat dan kedudukan UUPA ini sebagai 

peraturan dasar bagi hukum agraria nasional yang baru, maka UUPA ini hanya 

memuat azas-azas serta soal-soal pokok masalah agraria. Dalam pelaksanaannya 

undang-undang ini masih memerlukan berbagai undang-undang terkait dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang salah satu diantaranya adalah PP 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 57/1997) menggantikan PP Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1961) sebagai peraturan 

pelaksanaannya. 
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Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah yang dilakukan secara efektif 

dan efisien akan memudahkan bagi semua pihak yang merasa berkepentingan 

untuk membuktikan hak atas tanah yang menjadi haknya. Untuk membuktikan 

bahwa tanah itu menjadi haknya tentunya seseorang harus melakukan pendaftaran 

tanah yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

khusus mengatur tentang pendaftaran tanah tersebut. Seperti yang tertera dalam 

Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang 

menyatakan bahwa : “ Sertipikat merupakan surat  tanda bukti hak 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”. 

Namun, dalam kenyataan dewasa ini untuk memperoleh sertipikat hak atas 

tanah masih menjadi masalah yang cukup rumit. Hal ini disebabkan oleh sistem 

administrasi yang berbelit-belit dan pengurusan yang memakan waktu cukup lama 

serta biaya yang cukup tinggi membuat masyarakat malas mendaftarkan tanahnya. 

Selain itu, sulitnya mengurus sertipikat, ternyata masih saja terdapat sertipikat 

bermasalah atau cacad hukum seperti adanya kesalahan prosedur, kesalahan 

dalam penerapan peraturan perundang-undangan, kesalahan subyek hak, 

kesalahan obyek hak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, tumpang 

tindih hak, kesalahan data fisik dan data yuridis, dan kesalahan administrasi 

lainnya. 

Secara umum, sertipikat cacad hukum dapat dibagi ke dalam tiga jenis, 

yaitu sertipikat palsu, sertipikat asli tapi palsu dan sertipikat ganda. Dalam 
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penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan pada sertipikat ganda yang  akibat 

dari terbitnya sertipikat ganda tersebut menimbulkan sengketa perdata antar para 

pihak. Dalam menyelesaikan sengketa sertipikat ganda tersebut dapat ditempuh 

melalui dua cara yaitu cara penyelesaian melalui instansi BPN atau yang biasa 

disebut dengan cara musyawarah serta cara yang kedua yaitu melalui jalur 

peradilan. Sehingga pada akhirnya dari kedua cara penyelesaian tersebut akan 

didapatkan keputusan sertipikat mana yang harus dibatalkan oleh Kantor 

Pertanahan setempat. 

Dengan demikian dirasa cukup penting untuk mengetahui faktor- faktor 

penyebab terjadinya sertipikat ganda tersebut agar dapat diupayakan adanya 

pencegahan terjadinya penerbitan sertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan 

sehingga tidak timbul permasalahan di kemudian hari. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Suatu penelitian mutlak dilakukan dalam rangka memberikan bobot dan 

memenuhi syarat keilmuan dalam sebuah penulisan ilmiah. Suatu penelitian pada 

dasarnya ialah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan atau kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan 

obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk 

mengembangkan prinsip-prinsip umum. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan 

penelitian adalah : 

(1) Menemukan, berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi 

kekosongan atau kekurangan. 

(2) Mengembangkan, yang berarti memperluas atau menggali lebih jauh sesuatu 

yang telah ada. 

(3) Menguji, yang berarti kebenaran, jika apa yang telah ada masih atau menjadi 

diragukan kebenarannya  

Dengan demikian sudah barang tentu diperlukan adanya data, dan dari data 

tersebut kemudian diolah serta dianalisis untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji serta memecahkan persoalan-persoalan yang muncul. 

 
 Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan serta memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode sebagai berikut : 
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3.1  Metode Pendekatan  

 Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 

metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu 

hukum dengan cara mempelajari dan mengkaji  secara mendalam terhadap asas-

asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif, peraturan perundang-

undangan, ketentuan-ketentuan,  dan pendapat para sarjana hukum yang berasal 

dari bahan-nahan kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan sertipikat ganda, 

dan kemudian dilaksanakan penelitian dilapangan untuk memperoleh faktor-faktor 

penyebabnya. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian 

di lapangan dengan cara wawancara kepada para responden. 

 Pendekatan yuridis sosiologis tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah proses pembatalan sertipikat ganda sudah sesuai dengan Undang-undang 

yang mengaturnya baik formal maupun materialnya atau belum. 

 

3.2 Spesifikasi Penelitian 

 Sifat dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah deskriptif 

analisis. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada secara 

jelas, faktual,  sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan 

dengan sertipikat ganda, sedangkan istilah analisis mengandung makna  

mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna 
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terhadap proses pembatalan atas sertipikat ganda  baik dari segi teori maupun 

praktek. 

 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi Penelitian adalah tempat di mana penelitian dilaksanakan atau tempat 

di mana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkan lokasi penelitian 

agar diketahui dengan jelas objek penelitian. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. 

Hal ini dikarenakan di Kabupaten Jepara pada kenyataannya masih terdapat 

penerbitan Sertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara pada 

beberapa tahun terakhir. Selain itu, karena akibat yang ditimbulkan terkait adanya 

sertipikat ganda tersebut adalah terjadinya konflik antar pemegang sertipikat 

sehingga perlu diketahui bagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

menyelesaikan konflik tersebut. 

 

3.4 Fokus Penelitian 

Penentuan fokus dalam suatu penelitian memiliki dua tujuan. (1) 
menetapkan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus 
akan membatasi bidang inkuiri, misalnya jika kita membatasi dari PP 
menemukan teori dari dasar; (2) penetapan fokus ini berfungsi untuk 
memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan 
suatu informasi yang diperoleh dari lapangan. (Moleong 1990:63) 
 
Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang 

menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut. 

(1) Faktor- faktor yang menjadi penyebab terjadinya penerbitan sertipikat ganda. 
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(2) Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk 

mencegah terjadinya penerbitan sertipikat ganda pada saat pendaftaran tanah. 

(3) Prosedur pembatalan jika terjadi penerbitan sertipikat ganda oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara. 

 

3.5 Sumber Data Penelitian 

 Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan 

dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi: 

(1) Data primer  

Data primer merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati, atau diwawancarai (Moleong, 1990: 112). Sumber data primer 

diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang 

didukung dengan wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data 

utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil 

usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang 

dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh 

informasi yang diperlukan. Hubungan antara peneliti dengan responden atau 

informan dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka 

dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi 

informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalaman 

yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan 

penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pegawai 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. 
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(2) Sumber Data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-

undangan. Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan 

diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam 

penelitian ini. Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip 

dan dokumen-dokumen resmi yang berupa salinan putusan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan sertipikat hak atas tanah yang 

bersangkutan. 

 

3.6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 

(1) Wawancara (interview) 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 1990: 135). Melalui 

wawancara, diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai upaya 

pencegahan terjadinya penerbitan sertipikat ganda oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara. 

(2) Pengamatan (Observasi) 

Observasi berarti peneliti melihat dan mendengarkan (termasuk 
menggunakan tiga indra lain) apa yang dilakukan atau 
diperbincangkan para responden dalam aktifitas dalam 
kehidupan sehari-hari, baik sebelum, menjelang, ketika dan 
sesudahnya. (Hamidi, 2004: 74) 
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  Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendeskripsikan setting kegiatan 

yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna 

yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang sesuatu peristiwa yang 

bersangkutan. 

(3) Dokumentasi  

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, prasasti, agenda dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data 

berupa buku-buku, dokumen, serta sumber lain yang relevan guna untuk 

memperoleh informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan 

sertipikat ganda . 

 

3.7 Metode Analisis Data 

 Dilihat dari sifatnya, analisis dibedakan menjadi analisis yang bersifat 

kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, 

bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus. Metode Kualitatif ini digunakan 

karena beberapa pertimbangan : 

 (1) Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda ; 
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 (2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan 

responden ; 

(3) metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisa dengan cara sebagai 

berikut : 

(1) Pengumpulan Data 

 Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. 

(2) Reduksi Data 

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan  dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan (Miles 1992: 16). 

(3) Penyajian Data  

 Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan 

(Miles 1992: 17). 

(4) Pengambilan Keputusan atau Verifikasi  

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 
konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 
selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, 
didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan 
jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian (Miles 
1992: 92). 
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   Berikut ini adalah analisis data kualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Miles dan Huberman ) 

Pengumpulan 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda 

Hasil penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, dalam kurun 

waktu lima tahun terakhir yaitu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 

ternyata pernah terjadi 2 kasus penerbitan sertipikat ganda yang salah satunya 

menjadi objek penelitian skripsi ini yaitu penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 

1647 seluas 4330 M² (empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atas nama 

Saudara Haji Ali Fauzi terletak di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten 

Jepara. 

Hal ini juga diungkapkan oleh Bp. Efrizal S.H, selaku Kepala 
Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara yang menjelaskan bahwa  : “Di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara pernah terjadi kasus penerbitan 
sertipikat ganda yaitu pada tahun 2007 yang lalu dimana posisi Kantor 
Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai tergugat karena telah 
menerbitkan sertipikat cacat hukum yaitu sertipikat hak milik Nomor 
1647 seluas 4330 M² atas nama Saudara Haji Ali Fauzi terletak di Desa 
Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara”(Hasil wawancara 
tanggal 25 April 2011 Pukul 10.30 WIB) 
 

4.1.1.1  Obyek Permasalahan 
 

Obyek Permasalahan dalam kasus ini adalah : 

 Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1647 seluas 4330 M² (empat ribu 

tiga ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Saudara Haji Ali Fauzi terletak di 
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Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara yang diterbitkan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara(Salinan putusan resmi No.: 55/G/2007/PTUN.Smg). 

 

4.1.1.2  Pokok Permasalahan 

Pokok Permasalahan adalah terjadinya tumpang tindih Sertipikat Hak Milik  

Nomor 1647 seluas 4330 M² (empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atas 

nama Saudara Haji Ali Fauzi terletak di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, 

Kabupaten Jepara dengan dua sertipikat hak milik yaitu Sertipikat Hak Milik  

Nomor 884 seluas 725 M² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama 

Saudara Betty Sastra terletak di Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten 

Jepara dan Sertipikat Hak Milik  Nomor 885 seluas 2725 M² (dua ribu tujuh ratus 

dua puluh lima meter persegi) atas nama Saudara Betty Sastra terletak di Desa 

Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. 

Bp. Efrizal S.H, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan 
Perkara  menjelaskan bahwa  : “berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tumpang tindih 
sertipikat hak milik tersebut terjadi karena kesalahan sewaktu 
dilakukan pengukuran dimana pihak pemohon sertipikat salah dalam 
menunjukkan batas-batas obyek tanah, selain itu juga karena pihak 
Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara belum pada saat itu belum 
memiliki peta pendaftaran tanah secara menyeluruh di daerah 
tersebut”(Hasil wawancara tanggal 25 April 2011 Pukul 10.30 WIB) 
 

4.1.1.3  Ringkasan Kasus Putusan Nomor : 55/G.TUN/2007/PTUN-SMG 

Untuk lebih memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat 

ganda, khususnya di Kabupaten Jepara penulis akan melengkapi dari apa yang 

telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dengan menyajikan kasus adanya 
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sertipikat ganda yang sampai ke pengadilan. Adapun kasus yang diperoleh dari 

hasil penelitian yang penulis lakukan adalah Putusan Nomor: 

55/G.TUN/2007/PTUN-SMG tanggal 8 Mei 2008, dalam perkara antara: Betty 

Sastra yang bertempat tinggal di Pekayon I Nomor  8 Pejaten Barat, Jakarta 

Selatan dan yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2007 

telah memberikan Kuasa kepada Billy Suryowibowo, S.H. dan Edy Sepjengkaria, 

S.H., C.N., Advokat dari Kantor Advokat Billy Suryowibowo, S.H. & Assosiates, 

beralamat di JL. Letjend. S. Parman No. 24B, Semarang sebagai Penggugat, 

melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yang bertempat kedudukan 

di JI. KH. Ahmad Fauzan PO.Box 10 Jepara dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

Nomor 570/03/2007 tanggal 13 Nopember 2007 telah memberi Kuasa kepada 

Efrizal, S.H.; Suratman,S.H.dan Nanang Suwasono. S.E. sebagai Tergugat, H. 

ALI FAUZI, yang bertempat tinggal di JI. Wahid Hasyim No. 131 Desa 

Protoyudan Rt.03/Rw.01 Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang dalam hal ini 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2007 telah memberikan 

Kuasa kepada Aris Munandar, SP.N. dan Wahyu Rudy Indarto, S.H., beralamat di 

Kawasan Puri Anjasmoro Blok L -13 Nomor 20 Semarang, sebagai Tegugat II 

Intervensi (Salinan putusan resmi No. : 55/G/2007/PTUN.Smg). Adapun kasus 

tersebut dapat dirinci oleh penulis sebagai berikut : 

 

4.1.1.3.1 Obyek Gugatan 

Betty Sastra dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2007 yang 

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 
 
 

tanggal 2 Nopember 2007 dibawah register perkara Nomor: 

55/0/TUN/2007/PTUN-Smg, dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 

22 Nopember 2007, telah mengajukan gugatan dengan obyek gugatan yaitu 

Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1647/ 

Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, tanggal 7 Januari 2005, 

dengan Surat Ukur Nomor : 647/BW/2004 tetanggal 27 Oktober 2004, seluas 

4330 M2 atas nama Haji Ali Fauzi dengan batas-batas:  

a. Sebelah Utara : Tanah Negara / JL. DPUK; 

b. Sebelah Timur : Tanah H. Nur Hidayat, Sulkan;  

c. Sebelah Selatan : Selokan Air;  

d. Sebelah Barat : Tanah Pasis, H. Nurhadi, Kaspilah (Salinan putusan resmi 

No. : 55/G/2007/PTUN.Smg) 

 

4.1.1.3.2 Duduk Perkara 

Bahwa Betty Sastra mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 

1647/ Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, tanggal 7 Januari 2005, 

dengan Surat ukur Nomor : 647/BW/2004 tertanggal 27 Oktober 2004, seluas 

4330 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atas Nama Haji Ali 

Fauzi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara adalah 

pada tanggal 12 Oktober 2007. Hal ini berdasarkan surat putusan dari Pengadilan 

Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor : 55/G/TUN/2007/PTUN.Smg. Dari 

putusan tersebut penulis dapat  merincikan duduk perkaranya sebagai berikut : 

1. Bahwa perkara bermula adanya Utang Piutang antara Ir. Richard Jooslino 
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(Joselino) yang merupakan Suami dari Betty Sastra dengan Farisal Adib yang 

selanjutnya Ir. Richard Jooslino (Joselino) rnemberikan Kuasa menjual tanah 

miliknya bekas Hak Yasan C Nomor 3947 Ps. 78 a D.1 kepada Farisal Adib;  

2. Bahwa oleh Farisal Adib (Penerima Kuasa) tanah tersebut telah dijual / dialih 

namakan kepada Ayahnya (H. Ali Fauzi) dan kemudian disertipikatkan 

menjadi Sertipikat Obyek Sengketa, yang menjadi permasalahan dalam 

sertipikat tersebut adalah surat ukurnya telah menempati atau sama dengan 

lokasi tanah milik Betty Sastra yang telah bersertipikat;   

3. Bahwa Betty Sastra adalah pemilik sah atas Tanah dan bangunan rumah yang 

terletak di desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, sebagaimana 

bukti-bukti sah berupa:  

1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 885 / Desa Bawu, Kecamatan 

Batealit, Kabupaten Jepara, tanggal 18 Oktober 1996, Gambar situasi 

nomor :4588/1996 tanggal 16 September 1996, seluas ± 2.275 M2 (Dua 

ribu tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Betty Sastra, 

dengan batas-batas : 

(1) Sebelah Utara Tanah Negara JI. DPUK ;  

(2) Sebelah Timur Tanah H. Nur Hidayat, Chotijah; 

(3) Sebelah Selatan Selokan Air 

(4) Sebelah Barat Tanah Pasis H. Nurhadi, Chumiyati, Betty 

Sastra;  

2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 884.A. / Desa Bawu, Kecamatan Batealit, 

Kabupaten Jepara, tanggal 18 Oktober 1996. Gambar situasi nomor : 
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4587/1996 tanggal 16 September 1996, seluas ± 725 M2 ( tujuh ratus dua 

puluh lima meter persegi) atas nama Betty Sastra, dengan batas-batas:  

(1) Sebelah Utara  : Tanah Nurhadi Chumiyati;  

(2) Sebelah Timur  : Tanah Betty Sastra;  

(3) Sebelah Selatan  : Tanah Betty Sastra;  

(4) Sebelah Barat  : Tanah Sarkamah;  

4. Bahwa Betty Sastra selaku Pemilik atas tanah dan Bangunan tersebut, selama 

ini telah menguasai dan belum pernah mengalihkan maupun 

memindahtangankan tanah dan bangunan rumah tersebut sampai sekarang, 

sehingga Betty Sastra dirugikan atas terbitnya Sertipikat yang menjadi obyek 

sengketa;  

5. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Betty Sastra ternyata terhadap tanah dan 

bangunan rumah tersebut ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik 

Nomor: 1647/ Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, tanggal 7 

Januari 2005, dengan Surat ukur Nomor: 647/BW/2004 tertanggal 27 

Oktober 2004, seluas 4330 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh meter 

persegi) atas nama Haji Ali Fauzi dengan batas-batas ;  

1). Sebelah Utara : Tanah Negara / JL. DPUK; 

2). Sebelah Timur : Tanah H. Nur Hidayat, Sulkan;  

3). Sebelah Selatan : Selokan Air;  

4). Sebelah Barat : Tanah Pasis, H. Nurhadi, Kaspilah;  

Yang selanjutnya menjadi Obyek sengketa dalam gugatan ini;  

6. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam menerbitkan Sertipikat 
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Hak Milik Obyek sengketa tersebut tanpa meneliti kelengkapan dan 

kebenaran data fisik dan data yuridis berkas permohonan yang diajukan, 

sehingga mengakibatkan cacat hukum  administratif, yaitu adanya kesalahan 

obyek hak, tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tersebut telah 

melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 

7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasaional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, 

yang dimaksud cacat hukum administratif adalah: 

1. Kesalahan prosedur; 
2. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; 
3. Kesalahan subyek hak; 
4. Kesalahan obyek hak; 
5. Kesalahan jenis fisik; 
6. Kesalahan perhitungan luas; 
7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; 
8. Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;  
9. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif; 

 
 

8. Bahwa akibat tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di 

atas, maka hal tersebut dapat dibatalkan (Pasal 106 ayat (1) Peraturan 

Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999), 

oleh karenanva  sudah sewajarnya jika  Sertipikat Hak Milik Nomor: 1647/ 

Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, tanggal 7 Januari 2005, 
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dengan Surat Ukur Nomor: 647/BW/2004 tertanggal 27 Oktober 2004, seluas 

4330 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Haji Ali 

Fauzi, yang merupakan obyek sengketa, harus dinyatakan batal atau tidak 

sah.( Salinan putusan resmi No. : 55/G/2007/PTUN.Smg) 

 

4.1.1.3.3 Isi Gugatan 

Dalam perkara 55/G.TUN/2007/PTUN-SMG Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil dan  memeriksa kedua belah 

pihak dengan memutuskan berdasarkan Hukum dan keadilan, dengan amarnya 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 

1647/ Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, tanggal 
7 Januari 2005, dengan Surat Ukur Nomor: 647/BW/2004 
tetanggal 27 Oktober 2004, seluas 4330 M2 (empat ribu tiga ratus 
tiga puluh meter persegi) atas nama Haji Ali Fauzi.  

3. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 
untuk mencoret Sertipikat hak Milik Nomor: 1647/ Desa Bawu, 
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, tanggal 7 Januari 2005, 
dengan Surat Ukur Nomor: 647/BW/2004 tertanggal 27 Oktober 
2004, seluas 4330 M2 (empat ribu tiga ratus tiga puluh meter 
persegi) atas nama Haji Ali Fauzi. 

4. Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk 
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.( Salinan 
putusan resmi No. : 55/G/2007/PTUN.Smg) 

 

4.1.1.3.4 Jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara  

 Atas Gugatan Pengugat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara telah mengajukan jawabannya dalam persidangan 

tertanggal 17 Januari 2008 sebagai berikut: 
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1. Menurut Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, Pengadilan Tata 

Usaha Negara Semarang tidak berhak dan tidak berwenang untuk memeriksa 

dan mengadili gugatan Betty Sastra. Hal ini karena gugatan Betty Sastra yang 

diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara pada intinya adalah 

mengenai diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1647/ Desa Bawu, 

Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara untuk dan atas nama Haji Ali Fauzi pada tanggal 1 Juni 

2005, dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1647 / Desa Bawu atas 

nama Haji Ali Fauzi tersebut berasal dari Sdr. Ir. Richard Jose Lino (Ir. RJ 

Lino) yang berdasarkan Akte Jual Beli Nomor Akta 354/2005 tanggal 28 Mei 

2005 dihadapan PPAT Darmawan Setijanto, SH. Karena setelah jual beli 

ternyata Ir. Richard Jose Lino tidak mau meninggalkan obyek tanah tersebut 

sampai akhirnya Haji Ali Fauzi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 

Jepara yang terdaftar pada register No. 20/Pdt.G/2005/PN.Jpr tanggal 9 

Agustus 2005 ; 

2. Karena Betty Sastra merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya 

dan saat itu dikuasai dan dimiliki oleh Haji Ali Fauzi dengan Sertipikat Hak 

Milik Nomor 1657/Desa Bawu yang dibeli dari suami Betty Sastra (Ir. 

Richard Jose Lino) dengan demikian karena yang menjadi permasalahan 

adalah kepemilikan tanah maka kompetensi absolut ada pada Peradilan 

Umum (I.C. Pengadilan Negeri Jepara), maka Pengadilan Tata Usaha Negara 

Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ; 

3. Bahwa gugatan Betty Sastra telah melewati batas waktu 
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sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 9 

Tahun 2004, karena terbitnya Sertipikat .Hak Milik Nomor 1647 / Desa Bawu 

atas nama Haji Ali Fauzi sejak tanggal 1 Juni 2005 yang dibeli dari Ir. 

Richard Jose Lino (Ir. RJ Lino suami Betty Sastra), sementara itu obyek 

tanah tersebut sudah pernah menjadi obyek sengketa di Pengadilan Negeri 

Jepara yang terdaftar pada register No. 20/Pdt.0/2005/PN.Jpr tanggal 9 

Agustus 2005, dan Betty Sastra baru mengajukan gugatan tercatat pada 

Register. Nomor 55/G/TUN/2007/PTUN.Smg tanggal 15 Nopember 2007 

dengan demikian gugatan Betty Sastra telah lewati daluwarsa ; 

4. Bahwa pengakuan Betty Sastra baru mengetahui terbitnya 

Sertipikat Hak Milik Nomor 1647 / Desa Bawu, Kecamatan Batealit setelah 

adanya aanmaning dari Pengadilan Negeri Jepara tanggal 12 Oktober 2007 

adalah tidak benar, karena sertipikat tersebut diterbitkan sejak tanggal 7 

Januari 2005 dan sertipikat tersebut berasal dari suami Betty Sastra, maka 

jelas-jelas bahwa gugatan Betty Sastra tersebut telah melewati batas waktu 

yang ditentukan/daluwarsa ; 

5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1647 / Desa Bawu, Kecamatan 

Batealit, Kabupaten Jepara berasal dari Sdr. Ir. Richard Jose Lino (Ir. RJ lino) 

yang berdasarkan Akte Jual Beli Nomor Akta 354/2005 tanggal 28 Mei 2005 

dihadapan PPAT Darmawan Setijanto, SH.;  

6. Bahwa pengajuan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1647 / 

Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara terscbut secara formal 

prosedural sudah sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh undang-
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undang ( Salinan Putusan No. : 55/G/2007/PTUN.Smg.) . 

Hal ini juga diungkapkan oleh Bp. Efrizal S.H, selaku Kepala Seksi 
Sengketa, Konflik, dan Perkara yang menjelaskan bahwa  : “secara 
prosedural penerbitan sertipikat hak milik Nomor 1647 seluas 4330 
M² atas nama Saudara Haji Ali Fauzi terletak di Desa Bawu, 
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan prosedur 
yang ada, dan terjadinya kasus sertipikat ganda ini karena salah 
satunya adalah karena adanya itikad tidak baik dari bapak Richard 
karena memberi data-data yang salah dan yang terpenting adalah 
perolehan tanah oleh bapak Ali Fauzi juga melalui jual beli yang sah 
dan kami dari pihak kantor pertanahan juga secara tegas menyatakan 
bahwa kami sebenarnya juga telah berusaha meneliti sedetil mungkin 
akan tetapi tetap saja masih terjadi kesalahan dalam hal pengumpulan 
data fisik dan data yuridis tanah tersebut”(Hasil wawancara tanggal 25 
April 2011 Pukul 10.30 WIB) 

 

 Sedangkan pihak H. Ali Fauzi  juga telah mengajukan jawabannya dalam 

persidangan tanggal 24 Januari 2008 sebagai berikut: 

1. Bahwa H. Ali Fauzi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Betty Sastra, 

kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya. 

2. Gugatan Betty Sastra Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) : Bahwa 

obyek gugatan  adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1647/ Desa Bawu, 

Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara dengan Surat Ukur tanggal 27 

Oktober 2004 No. 647/BW/2004 atas nama Pemegang Hak H. Ali Fauzi, 

yang diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2005 ; 

3. Bahwa obyek gugatan  telah menjadi sengketa di Pengadilan 

Negeri Jepara yang terdaftar pada register perkara Nomor. 

20/Pdt.G/2005/PN.Jpr tanggal 9 Agustus 2005, dalam Perkara antara H. Ali 

Fauzi melawan Ir. Richard Joselino; 

4. Bahwa Ir. Richard Jose Lino adalah suami Betty Sastra, sehingga 
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secara hukum Betty Sastra, yang masih terikat perkawinan sah dengan 

dengan Ir. Richard Jose Lino, harus sudah dianggap mengetahui perihal 

obyek  sengketa pada saat persidangan perkara tersebut; 

5. Bahwa karena dalil Betty Sastra yang menyatakan baru mengetahui 

penerbitan obyek sengketa pada tanggal 12 Oktober 2007, yaitu pada saat 

menerima aanmaning dari Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 Januari 2007 

untuk eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 

20/Pdt.0/2005/PN.Jpr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 

139/Pdt/2006/PT.Smg. yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dalil yang 

mengada-ada yang harus ditolak; 

6. Bahwa oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, gugatan Betty Sastra  merupakan 

gugatan yang telah lewat waktu (daluwarsa), karena tenggang waktu 90 

(sembilan pulub) hari yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2004 telah terlampaui ; 

7. Bahwa perolehan H. Ali Fauzi atas tanah obyek sengketa 

didasarkan atas jual beli dengan Sdr: Farisal Adib, S.H., yang dalam hal ini 

bertindak selaku kuasa dari Ir. Richard Jose Lino (suami sah Betty Sastra). 

Dalam pemberian Kuasa Jual kepada Sdr. Farisal Adib, S.H., tersebut. Betty 

Sastra selaku istri sah dari Ir. Richard Jose Lino telah terlibat dengan turut 

memberikan persetujuan; 
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8. Bahwa di samping itu terhadap keabsahan jual beli atas tanah 

obyek sengketa tersebut telah diuji dalam persidangan, dimana telah ada 

Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 20/Pdt.G/2005/PN.Jpr Jo. Putusan 

Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 139/Pdt/2006/ PT-Smg, yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian telah ada Putusan yang bersifat 

final yang menyatakan H. Ali Fauzi adalah pemilik sah dan yang berhak atas 

tanah obyek sengketa dan kepemilikan tersebut didasarkan atas alas hak yang 

sah (sempurna), yaitu adanya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1647/ Desa 

Bawu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

yang telah diuji keabsahannya dalam persidangan Perkara tersebut ; 

9. Bahwa justru dalam hal ini perlu diuji keabsahannya sertipikat-

sertipikat yang dijadikan alas hak oleh Betty Sastra. Ada kemungkinan telah 

terjadi tindak pidana Penipuan dan/atau Pemalsuan Surat (Akta Otentik) yang 

dilakukan oleh Betty Sastra atau pihak lain yang melibatkan Betty Sastra; 

10. Bahwa kiranya patut dipertanyakan kepada Betty Sastra hal yang 

paling prinsip yaitu Apabila Betty Sastra berpendapat bahwa tanah obyek 

sengketa adalah tanah yang telah bersertipikat milik Betty Sastra yaitu SHM 

Nomor 884.A/Desa Bawu dan Sertipikat Hak Milik Nomor 885 Desa Bawu, 

lalu menurut Betty Sastra dimanakah letak tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 

1647/Desa Bawu yang nota bene diperoleh Haji Ali Fauzi dari hasil jual beli 

dengan Ir. Richard Jooselino (Suami Betty Sastra); 

11. Catatan: yang bertindak sebagai penunjuk batas dalam proses penerbitan 

Sertipikat Hak Milik Nomor 1647/Desa Bawu adalah Ir. Richard Joosclino 
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(Suami Betty Sastra) dengan didampingi Perangkat Desa Bawu; 

12. Setidaknya Betty Sastra harus tahu dan menunjukkan dimanakah letak tanah 

Bekas Hak Yasan C No.3947 Persil 78 a D.1. yang kemudian menjadi 

Sertipikat Hak Milik Nomor 1647, Dalam hal ini tentunya Betty Sastra dan 

suami Betty Sastra tidak akan memberikan kuasa jual kepada sdr. Farisal 

Adib, S.H., atas tanah yang secara fisik obyeknya tidak ada, karena apabila 

hal ini dilakukan akan berdampak Pidana;  

13. Bahwa sampai saat ini H. Ali Fauzi tetap berpendapat bahwa tanah letak 

obyek sengketa adalah sebagaimana tersebut dalam Surat ukur tanggal 27 

Oktober 2004 Nomor: 647/BW/2004. Haji Ali Fauzi mensomir Betty Sastra 

dengan bukti yang sah untuk menunjukkan bahwa letak tanah Bekas Hak 

Yasan C No.3947 Ps.78 a D.I yang kemudian menjadi Sertipikat hak Milik 

Nomor 1647 ada ditempat yang berlainan dengan Surat ukur tanggal 27 

Oktober 2004 Nomor: 647/BW/2004 (Salinan putusan resmi No. : 

55/G/2007/PTUN.Smg) 

 

4.1.1.3.5 Putusan Hakim 

 Dari kasus tersebut pihak Hakim juga telah memberikan putusan. Adapun 

putusan Hakim berdasarkan salinan putusan Nomor : 

55/G/TUN/2007/PTUN.Smg. tersebut sebagai berikut : 

1. “Dalam Eksepsi: 
- Menolak eksepsi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dan    

H. Ali Fauzi. 
2. Dalam Pokok Perkara:  

1) Mengabulkan gugatan Betty Sastra seluruhnya. 
2) Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 1647/Desa 
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Dawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, tanggal 7 
Januari 2005, Surat Ukur Nomor : 647/BW/2004 tanggal 27 
Oktober 2004, seluas 4330 M2, atas nama Haji Ali Fauzi. 

3) Mewajibkan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara untuk 
mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 1647/Desa Bawu, 
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, tanggal 7 Januari 
2005, Surat Ukur Nomor: 647/BW/2004 tanggal 27 Oktober 
2004, seluas 4330 M2, atas nama Haji Ali Fauzi. 

4) Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dan H. 
Ali Fauzi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh 
biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 308.000,- 
(Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)”( Salinan putusan resmi 
No. : 55/G/2007/PTUN.Smg). 
 

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena telah 

dikeluarkan surat penetapan Nomor : 55/G/TUN/2007/PTUN.Smg yang telah 

ditetapkan di Semarang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 

tanggal 18 Januari 2011. 

Terkait dengan kasus tersebut, Bp. Efrizal S.H, selaku Kepala Seksi 

Sengketa, Konflik, dan Perkara menjelaskan bahwa  : 

“kasus sertipikat ganda tersebut tejadi karena dua faktor yaitu faktor 
intern dan ekstern. Faktor internnya adalah adanya kesalahan yang 
dilakukan oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dimana 
pejabat yang bersangkutan tidak memeriksa ada atau tidaknya 
sertipikat hak milik atas tanah yang diterbitkan sebelumnya diatas 
obyek tanah tersebut sehingga terjadi tumpang tindih.Selain itu pejabat 
Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara juga kurang teliti dalam 
memeriksa data fisik dan data yuridis atas sebidang tanah tersebut. 
Sedangkan faktor eksternnya adalah adanya itikad tidak baik dari 
saudara Richard Jooslino yang secara sengaja melakukan kesalahan 
penunjukan batas-batas saat pengukuran sehingga terjadi kesalahan 
letak dan batas obyek pengukuran”(Hasil wawancara tanggal 25 April 
2011 Pukul 10.30 WIB). 

 

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat diketahui faktor-faktor 

penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara, yaitu :Adanya itikad tidak baik dari pemohon sertipikat Hak Milik 
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Nomor : 1647/Desa Bawu, yaitu Ir. Richard Jooslino; adanya kesalahan dari 

pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yaitu dalam hal pengumpulan 

dan pengolahan data fisik dan data yuridis yang dalam hal ini kesalahan 

tersebut dalam bentuk kekeliruan pengukuran dan pemetaan obyek; selain 

itu, juga dikarenakan belum adanya peta pendaftaran tanah secara 

menyeluruh di daerah obyek tanah tersebut; dan yang terakhir adalah karena 

domisili salah satu atau beberapa pihak yang berkepentingan berada di luar 

kota. 

 

4.1.2 Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor pertanahan Kabupaten 

Jepara mekanisme penanganan sengketa pertanahan penyelesaiannya 

diselenggarakan melalui instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melalui 

Pengadilan.  

Begitu juga yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara, seperti yang diungkapkan oleh Bp. Efrizal S.H, selaku Kepala Seksi 

sengketa, Konflik, dan Perkara yang menjelaskan bahwa : 

“Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara selalu berupaya menyelesaikan 
sengketa sertipikat hak atas tanah melalui jalan musyawarah terlebih 
dahulu yang dalam hal ini terwujud dalam suatu upaya yang disebut 
dengan mediasi. Dan jika jalan mediasi tidak menemui 
penyelesaiannya maka akan diupayakan melalui jalur Peradilan”(Hasil 
wawancara tanggal 25 april 2011 Pukul 10.30 WIB).  

 

 Berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Jepara. 
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1. Penyelesaian Melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional 

Untuk menangani sengketa pertanahan, secara struktural menjadi tugas dan 

fungsi Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum pada BPN, Seksi 

Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Sub 

Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Penyelesaian melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dalam hal 

ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, dilakukan melalui langkah-langkah : 

1). Adanya pengaduan 

 Sengketa hak atas tanah timbul karena adanya pengaduan atau 

keberatan dari orang/badan hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan 

terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan Badan 

Pertanahan Nasional, dimana keputusan Pejabat tersebut dirasakan 

merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tertentu. Dari sengketa 

sertipikat ganda yang terjadi di kantor Pertanahan kabupaten Jepara Bp. 

Efrizal S.H, selaku Kepala Seksi sengketa, Konflik, dan Perkara 

menerangkan bahwa  yang melakukan pengaduan pertama kali adalah dari 

pihak Haji Ali Fauzi (Hasil wawancara tanggal 25 april 2011 Pukul 10.30 

WIB).. 

2). Penelitian dan pengumpulan data 

  Setelah berkas pengaduan diterima pejabat yang berwenang 

mengadakan penelitian terhadap data/administrasi maupun hasil di 

lapangan/fisik mengenai penguasaannya sehingga dapat disimpulkan 

pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut. 
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3). Pencegahan (mutasi) 

Mutasi tidak boleh dilakukan agar kepentingan orang atau badan 

hukum yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebut mendapat 

perlindungan hukum. Apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor 

Pertanahan setempat mengadakan penelitian dapat dilakukan pemblokiran 

atas tanah sengketa atau dilakukan pencegahan/penghentian sementara 

terhadap segala bentuk perubahan (mutasi) tanah sengketa.  

4). Musyawarah 

Penyelesaian melalui cara musyawarah merupakan langkah 

pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa, seringkali menempatkan 

pihak instansi/Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian secara 

kekeluargaan ini, sehingga diperlukan sikap tidak memihak dan tidak 

melakukan tekanan-tekanan, justru mengemukakan cara penyelesaiannya. 

5). Pencabutan/Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara di bidang 

Pertanahan oleh Kepala BPN.  

Dari kasus yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, yaitu 

dalam kasus Putusan Nomor: 55/G.TUN/2007/PTUN-SMG yang sebelumnya 

pihak Ali Fauzi juga telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara 

yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 20/Pdt.G/2005/PN.Jepara 

tanggal 9 agustus 2005, ternyata sengketa tidak bisa terselesaikan melalui 

musyawarah. Dengan demikian akan diselesaikan melalui Pengadilan. Hal ini 

terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Betty Sastra dengan mendaftarkan 

gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 2 Nopember 2007 
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dibawah register perkara Nomor: 55/0/TUN/2007/PTUN-Smg, dan telah 

dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 22 Nopember 2007. 

2. Penyelesaian Melalui Peradilan 

Penyelesaian ini dilakukan apabila usaha-usaha musyawarah tidak tercapai, 

demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala BPN karena 

mengadakan peninjauan kembali atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah 

dikeluarkannya tidak dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, maka 

penyelesaiannya harus melalui Pengadilan. Sementara menunggu Putusan 

Pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi 

Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk mengadakan mutasi atas tanah yang 

bersangkutan. Hal tersebut untuk menghindari terjadi masalah dikemudian hari 

yang menimbulkkan kerugian bagi pihak-pihak yang berpekara maupun pihak 

ketiga. Untuk itu Pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang terkait 

harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu untuk 

melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde). 

Seperti yang kita ketahui bahwa sertipikat hak atas tanah dikatakan sebagai 

alat pembuktian yang kuat, hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang 

tercantum di dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima 

sebagai keterangan yang benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan 

sebaliknya oleh pihak lain. Apabila pihak lain dapat membuktikan sebaliknya 

maka yang berwenang memutuskan alat pembuktian mana yang benar adalah 
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Pengadilan. Hal itu juga dicantumkan dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Terhadap sertipikat ganda, Badan Pertanahan Nasional akan mengadakan 

penelitian riwayat tanah maupun peruntukannya, dan dengan adanya putusan 

pengadilan maka Badan Pertanahan Nasional membatalkan salah satu dari 

sertipikat tersebut. Dalam hal ini, atas kasus sertipikat ganda yang terjadi di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara telah ada surat Penetapan yaitu 

PENETAPAN Nomor : 55/G/TUN/2007/PTUN.SMG yang ditetapkan di 

Semarang pada tanggal 18 Januari 2011. Yang kemudian akan ditindaklanjuti 

dengan permohonan pembatalan sertipikat atas tanah tersebut. 

Bp. Efrizal S.H, selaku Kepala Seksi sengketa, Konflik, dan Perkara  

menjelaskan bahwa : setelah ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, maka akan ditindaklanjuti dengan permohonan pembatalan sertipikat 

yang dinyatakan cacat hukum yang kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional 

akan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten jepara untuk: 

1. Mencatat batalnya sertipikat milik Nomor 1647/Desa bawu atas nama Haji 

Ali Fauzi seluas 4.330 M²(empat ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) 

pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada dalam 

administrasi pendaftaran tanah serta mematikan Buku Tanah yang 

bersangkutan. 

2. Menarik kembali dari peredaran sertipikat Hak milik Nomor 1647/Desa bawu 

atas nama Haji Ali Fauzi seluas 4.330 M²(empat ribu tiga ratus tiga puluh 

meter persegi) tersebut dan apabila penarikan sertipikat tersebut tidak dapat 
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dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian 

yang beredar secara umum di kabupaten Jepara. 

3. Mempersilahkan kepada Haji Ali Fauzi untuk mengajukan kembali 

permohonan hak atas tanah Negara yang secara nyata dikuasai sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku(Hasil wawancara tanggal 25 april 2011 

Pukul 10.30 WIB). 

Berdasarkar data-data yang diperoleh oleh penulis diatas, maka dapat 

diketahui bagaimana  penyelesaian terkait dengan kasus sertipikat ganda di Kantor 

Pertanahan Kabupaten jepara yaitu melalui jalur peradilan. Hal ini dikarenakan 

upaya yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara melalui 

musyawarah tidak berhasil. Dan setelah ada keputusan dari pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan pembatalan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara terhadap sertipikat yang dinyatakan cacat hukum 

oleh pengadilan. 

 
4.1.3 Upaya Yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

untuk mencegah terjadinya penerbitan Sertipikat Ganda 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk mencegah terjadinya 

penerbitan sertipikat ganda, Bp. Efrizal S.H, selaku Kepala Seksi sengketa, 

Konflik, dan Perkara  menjelaskan bahwa ada beberapa upaya konkret yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, yaitu : 

1. Dengan melakukan program komputerisasi peta pendaftaran tanah sehingga 

dari program tersebut dapat diketahui bidang-bidang tanah yang sudah 
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bersertipikat. Akan tetapi, program tersebut saat ini masih terkendala biaya 

yang mahal sehingga pelaksanaannya baru bisa dilakukan secara bertahap desa 

demi desa; 

2. Melalui penertiban proses pendaftaran tanah yang diantaranya adalah dengan 

sebisa mungkin penunjukan batas dilakukan oleh pihak yang bersangkutan 

dengan menyertakan para pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah obyek 

pengukuran. Selain itu, yang terpenting adalah pada saat proses pengumpulan 

dan penelitian data yuridis dan data fisik bidang tanah harus benar-benar 

diteliti kebenarannya terutama mengenai riwayat tanahnya. Sehingga tidak 

terjadi kesalahan dalam hal data fisik dan data yuridis tanah. Dan setelah itu 

mengenai data fisik dan data yuridis tanah harus diumumkan kepada 

masyarakat di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak 

tanah yang bersangkutan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang 

berkepentingan mengajukan keberatan Dan hendaknya, pengumuman juga 

dilakukan melalui media massa sehingga bisa menjangkau para pihak yang 

berdomisili di luar kota. Sehingga jika terjadi keberatan atas data fisik dan atau 

data yuridis atas tanah dapat diselesaikan sedini mungkin; 

3. Melalui penertiban administrasi desa yang berkaitan dengan informasi tanah 

(Hasil wawancara tanggal 25 april 2011 Pukul 10.30 WIB). 

 Selain itu, Bp. Darmawan Setijanto selaku PPAT/ Notaris di Kabupaten 

Jepara juga menjelaskan bahwa :  

“untuk mencegah terjadinya penerbitan sertipikat ganda di 
kemudian hari adalah dengan menjalankan proses penerbitan sertipikat 
sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 
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tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terutama dalam hal 
pengumpulan data fisik dan data yuridis tanah karena seringkali 
sengketa pertanahan terjadi karena terjadi kesalahan dalam hal batas-
batas tanah. Salah satunya adalah dengan penetapan batas;batas tanah 
harus benar-benar disetujui oleh para pihak yang tanahnya 
berbatasan”(hasil wawancara tanggal 3 Mei 2011 pukul 13.00 WIB). 

 

 Dari data-data yang diperoleh oleh penulis diatas, maka dapat diketahui  

bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara untuk mencegah terjadinya penerbitan sertipikat ganda di 

kemudian hari yaitu dengan mengadakan program komputerisasi peta 

pendaftaran tanah yang dilakukan secara bertahap; kemudian juga dengan 

melakukan penertiban dalam hal proses pendaftaran tanah yang sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; selain itu juga dengan mengupayakan penertiban administrasi di desa 

terkait dengan informasi tentang tanah di setiap desa/kelurahan. 

 

4.2  Pembahasan 

4.2.1  Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sertipikat Ganda 

Sertipikat Ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang 

tanah yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah diuraikan dengan 2 

(dua) sertipikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal semacam ini disebut pula 

“Sertipikat Tumpang Tindih (overlapping)”, baik tumpang tindih seluruh bidang 

maupun tumpang tindih sebagian dari tanah tersebut (Chomzah 2002:139). 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka secara garis besar 

dapat diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara yaitu : 

1. Adanya itikad tidak baik dari pemohon sertipikat Hak Milik Nomor : 

1647/Desa Bawu, yaitu Ir. Richard Jooslino; 

2. Adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yaitu 

dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dalam hal ini 

kesalahan tersebut dalam bentuk pengukuran dan pemetaan obyek tanah 

dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara telah keliru dalam hal 

pengukuran tanah dan penetapan batas-batas bidang tanah; 

3. Selain itu, juga dikarenakan belum adanya peta pendaftaran tanah secara 

menyeluruh di daerah obyek; 

4. Dan yang terakhir adalah karena domisili salah satu atau beberapa pihak yang 

berkepentingan berada di luar kota. 

  Terkait dengan adanya itikat baik dari pemohon sertipikat hal ini dapat 

dibuktikan bahwa sebelum pemohon sertipikat Hak Milik Nomor : 1647/Desa 

Bawu, yaitu Ir. Richard Jooslino yang memberi kuasa kepada Farisal Adib untuk  

menjual tanahnya yang kemudian tanah tersebut dibaliknamakan atas nama Haji 

Ali Fauzi diatas tanah tersebut telah ada dua sertipikat atas nama Betty Sastra. 

Sedangkan Betty Sastra merupakan istri yang sah dari Ir. Richard Jooslino. 

Dengan demikian Ir. Richard Jooslino telah melakukan perbuatan melawan 

hukum pada saat melakukan permohonan pendaftaran tanah yaitu dengan sengaja 
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melakukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatas bidang tanah 

yang sudah bersertipikat. 

  Dengan demikian hal ini juga telah sesuai dengan pernyataan Ali Achmad 

Chomzah yang menyatakan bahwa sertipikat ganda sering terjadi di wilayah-

wilayah yang masih kosong, belum dibangun dan di daerah perbatasan kota 

dimana untuk lokasi tersebut belum ada peta-peta pendaftaran tanahnya. Sertipikat 

ganda dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pada waktu dilakukan pengukuran ataupun penelitian di lapangan, pemohon 

dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas 

yang salah; 

2. Adanya surat bukti atau pengakuan hak dibelakang hari terbukti mengandung 

ketidakbenaran, kepalsuan atau sudah tidak berlaku lagi; 

3. Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia Peta Pendaftaran Tanahnya.  

4. Kasus penerbitan lebih dari satu sertipikat atas sebidang tanah dapat pula 

terjadi atas tanah warisan. Latar belakang kasus tersebut adalah sengketa harta 

warisan yaitu oleh pemilik sebelum meninggalnya telah dijual kepada pihak 

lain (tidak diketahui oleh anak-anaknya) dan telah diterbitkan sertipikat atas 

nama pembeli, dan kemudian para ahli warisnya mensertipikatkan tanah yang 

sama, sehingga mengakibatkan terjadi sertipikat ganda, karena sertipikat 

terdahulu ternyata belum dipetakan ( Chomzah 2002:140-141). 

Dari pendapat Ali Achmad Chomzah diatas, dan jika dikaitkan dengan 

kasus sertipikat ganda yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara maka 

hanya satu hal yang tidak termasuk dalam faktor penyebab sertipikat ganda yaitu 
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hal yang menyatakan bahwa kasus penerbitan lebih dari satu sertipikat atas 

sebidang tanah dapat pula terjadi atas tanah warisan karena munculnya sertipikat 

ganda tersebut bermula dari utang-piutang antara Ir. Richard Jooslino dengan 

Farisal Adib yang kemudian berlanjut dengan jual beli antar keduanya. 

Selain itu, faktor-faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara yang telah disebutkan penulis diatas juga sesuai 

dengan beberapa hal yang diungkapkan oleh Utoyo yang berpendapat bahwa 

terjadinya sertipikat ganda dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern 

dan faktor ekstern. Faktor intern antara lain:  

1. Tidak dilaksanakannya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan 

pelaksanaannya secara konsekuen dan bertanggungjawab disamping masih 

adanya orang yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

2. Kurang berfungsinya aparat pengawas sehingga memberikan peluang kepada 

aparat bawahannya untuk bertindak menyeleweng dalam arti tidak 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatannya. 

3. Ketidaktelitian pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat tanah 

yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi penerbitan sertipikat tidak 

diteliti dengan seksama yang mungkin saja dokumen-dokumen tersebut belum 

memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.  

Sedangkan faktor ekstern penyebab terjadinya sertipikat ganda antara lain:  

1. Masyarakat masih kurang mengetahui undang-undang dan peraturan tentang 

pertanahan khususnya tentang prosedur pembuatan sertipikat tanah. 
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2. Persediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang memerlukan 

tanah. 

3. Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat 

sedangkan persediaan tanah sangat terbatas sehingga mendorong peralihan 

fungsi tanah dari tanah pertanian ke non pertanian, mengakibatkan harga tanah 

melonjak ( Sutopo 1992:5-6). 

Sebelum penulis menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya 

sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara secara terperinci, maka 

harus diketahui terlebih dahulu bagaimana proses pendaftaran tanah yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara itu sendiri. Adapun kegiatan 

pendaftaran tanah tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan dengan tahapan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Permohonan yang bersangkutan yang meliputi permohonan untuk : 

1) Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu. 

2) Mendaftar hak baru berdasarkan alat bukti dan syarat-syarat seperti 

disebut diatas. 

3) Mendaftar hak lama  ( hak adat ) untuk disesuaikan atau dirubah 

menjadi hak baru yang diatur dalam UUPA. 

2. Pengukuran  untuk menetapkan batas bidang tanah, luas sekaligus membuat 

gambar ukur yang dituangkan dalam Surat Ukur yang akan dilampirkan dalam 

Sertipikat bukti haknya. Pengukuran bidang tanah akan dilakukan oleh 

petugas juru ukur apabila bidang tanah yang akan diukur telah dipasangi tanda 
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tugu batas yang letaknya ditentukan atas persetujuan bersama dengan pemilik 

bidang tanah yang bersebelahan serta pengukuranya disaksikan oleh tetangga 

yang berbatasan tersebut atau wakilnya serta pamong desa setempat. 

3. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah yang dilakukan oleh 

sebuah panitia yang disebut dengan “ Panitia A “ yang bertugas dalam : 

1) meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat 

bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap. 

2) Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat 

bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah. 

3) Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya. 

4) Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang 

bersangkutan. 

5) Mengisi daftar isian . 201 ( Risalah Penelitian Data Yuridis dan 

Penetapan Batas ) 

4. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, dan Pengesahannya 

Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam 

Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ( Daftar Isian . 201 ), 

untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan 

keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang 

dimohon pendaftarannya, maka Daftar Isian . 201 tersebut diumumkan  di 

Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah selama 60 

( enam puluh ) hari. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, maka data 
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fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan 

Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis ( Daftar Isian. 202 ). 

Dalam hal terjadi keberatan disampaikan pemberitahuannya secara 

tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut 

contoh yang telah ditentukan, keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan 

menggunakan Daftar Isian. 309. 

5. Pengakuan Hak 

Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis 

dilaksanakan kegiatan bagi hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya 

tidak ada, tetapi telah dibutikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 

(dua puluh) tahun sebagai dimaksud dalam Pasal. 76 ayat ( 3) PMDN/KBPN 

No. 3 tahun 1997, oleh Kepala Kantor Pertanahan diakui sebagai Hak Milik. 

6. Pembukuan Hak: berdasarkan alat bukti hak baru, pengakuan hak dibukukan 

dalam buku tanah 

7. Penerbitan Sertipikat 

Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan 

atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat 

masal, Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangannya 

menandatangani sertipikat kepada Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan 

Pendaftaran Tanah. Sertipikat diserahkan kepada pemegang hak atau 

kuasanya. 
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Dari kasus yang pernah terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, 

yaitu dalam kasus Putusan Nomor: 55/G.TUN/2007/PTUN-SMG tanggal 8 Mei 

2008 dapat dilihat bahwa Betty Sastra dalam surat gugatannya pada pokoknya 

mendalilkan bahwa Betty Sastra adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yang 

terletak di Desa Bawu, Kecamatan Batelait, Kabupaten Jepara, dengan bukti 

kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 885/Desa Bawu, tanggal 18 

Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor: 4588/1996 tanggal 16-9-1996, seluas ± 

2725 M2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 884 A/Desa Bawu, tanggal 18 

Oktober 1996, Gambar Situasi Nomor: 4587/1996 tanggal 16-9-1996, seluas ± 

725 M2, keduanya atas nama Betty Sastra, tanah-tanah tersebut saat masih dalam 

penguasaan Betty Sastra. Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara telah 

menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1647/Desa Bawu, Kecamatan Batelait, 

Kabupaten Jepara, tanggal 7-1-1005, Surat Ukur Nomor: 647/B\V/2004 tanggal 

27-10-1004, seluas 4330 M2, atas nama Haji Ali Fauzi( Salinan Putusan No. : 

55/G/2007/PTUN.Smg.). 

Jika dikaitkan dengan tahapan-tahapan proses pendaftaran tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara, maka letak kesalahan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara  dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa di atas adalah 

pada saat pengukuran dan pemetaan obyek tanah sengketa dimana dalam hal 

penetapan batas-batas bidang tanah tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang tanahnya 

berbatasan dengan obyek pengukuran atau setidaknya telah mendapat persetujuan 

dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan. Selain itu, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara tidak meneliti kebenaran data fisik dan data yuridis khususnya 
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mengenai riwayat tanah tersebut, sehingga menyebabkan cacat hukum 

administrasi, yaitu adanya kesalahan objek hak. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 

13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan. Oleh karena penerbitan sertipikat objek sengketa telah bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, maka sudah sewajarnya sertipikat objek 

sengketa dinyatakan batal atau tidak sah. 

Selanjutnya dalam menguji pokok permasalahan tersebut di atas, yang perlu 

dipertimbangkan adalah bukti-bukti dan fakta-fakta yang relevan dengan sengketa 

, dengan mempedomani ketentuan hukum yang terkait sebagai dasar pengujian 

(tootsinggrounden), khususnya yang berhubungan dengan proses pendaftaran 

tanah, Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 serta peraturan pelaksanaan 

lainnya dan hal yang sangat mendasar yang perlu terlebih dahulu dibuktikan 

dalam kaitannya dengan sertipikat objek sengketa  adalah dimana letak objek 

tanah, dengan batas-batas yang disebutkan dalam sertipikat sebagaimana telah 

disebutkan di atas. 

Selanjutnya untuk rnencari kebenaran materiel dalam perkara, khususnya 

untuk membuktikan letak objek tanah yang tersebut dalam sertipikat objek 

sengketa, dilakukan pemeriksaan/sidang di tempat (Plaat Opname) dilokasi tanah 

yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa. Pemeriksaan/sidang setempat 

tersebut yang juga dihadiri oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan, dalam hal 

ini Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yang melakukan tugas pengukuran saat 

proses permohonan sertipikat objek sengketa. Dalam kasus ini ditemukan fakta 
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bahwa objek tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa  berada sama 

dan atau tumpang tindih dengan lokasi tanah yang tersebut dalam sertipikat Hak 

Milik Nomor: 885/Desa Bawu dan Sertipikat Hak Milik 884 A/Desa Bawu atas 

nama Betty Sastra.  

 Berdasarkan bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 885/Desa Bawu 

dan Sertipikat Hak Milik 884 A/Desa Bawu, telah dapat membuktikan bahwa 

Betty Sastra adalah masih pemilik yang asli atas objek tanah yang juga tercantum 

dalam sertipikat objek sengketa. Untuk memperkuat fakta hukum tersebut, 

sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di 

persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpah dari Sdr. Sasongko Adi 

Priyono, petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yang melakukan 

pengukuran objek tanah, baik objek tanah yang tersebut dalam sertipikat objek 

sengketa  maupun objek tanah milik Betty Sastra yang tersebut dalam Sertipikat 

Hak Milik Nomor: 885/Desa Bawu dan Sertipikat Hak Milik 884 A/Desa Bawu, 

yang kemudian keterangan saksi sdr. Sasongko Adipriyono tersebut 

membenarkan dan mengakui bahwa pengukuran objek tanah dalam Sertipikat Hak 

Milik Nomor: 885/Desa Bawu dan Sertipikat Hak Milik 884 A/Desa Bawu yang 

dilakukan pada sekitar tahun 1996, lokasinya sama dengan objek tanah dalam 

Sertipikat Hak Milik Nomor: 1647 Desa Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten 

Jepara yang dilakukan pada tahun 2004. 

Selanjutnya dalam bukti berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara Nomor: 570/419/2007 tanggal 8 Nopember 2007, pada angka 4 surat bukti 

dimaksud, Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dengan tegas menyatakan bahwa: 
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“Dari hasil penelitian lapangan dan berdasarkan data-data yang ada pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Jepara, Sertipikat HM No. 1647, luas 4330 M2 terbit 

tanggal 07.01-2005 atas nama Haji Ali Fauzi berada di atas Sertipikat HM..No. 

884 A, luas 725 M2 dan Sertipikat HM. No. 885, luas 2725 M2 atas nama Betty 

Sastra terbit tanggal 18-10-1996 (tumpang tindih)”. 

Berdasarkan bukti tersebut, dapat diketahui bahwa Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara telah mengakui kekeliruannya dalam menerbitkan sertipikat 

objek sengketa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 100 UU PTUN, pengakuan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tersebut merupakan bukti mutlak dan 

merupakan fakta hukum bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara telah keliru 

dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa , yang tidak perlu diuji lebih lanjut 

kebenarannya. 

Dari fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat 

disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam menerbitkan 

sertipikat objek sengketa  terbukti telah melanggar pasal-pasal .dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, antara lain Bab III, Bagian Keempat, tentang 

Pelaksanaan Pendafataran Tanah, Pasal 11 dan 12, Bab IV, Bagian Kedua, tentang 

Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik, Pasal 14 s/d Pasal 18, Bagian Ketiga 

tentang Pembuktian Hak dan Pembukuannya, khususnya Pasal 24 yang mengatur 

tentang Pembuktian Hak Lama, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara telah 

tidak cermat dalam rnemproses permohonan hak dari Ir. Ricard Jose Lino, yang 

kemudian sertipikat in litis telah dibaliknamakan ke atas nama Haji Ali Fauzi.  
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Selanjutnya tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam 

menerbitkan sertipikat objek sengketa  juga terbukti telah melanggar Asas-asas 

Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari KKN, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas dan 

Asas Akuntabilitas, karena tindakan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara di 

dalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa  telah menimbulkan ketidakpastian 

hukum terhadap kepemilikan tanah yang tersebut dalam sertipikat objek sengketa, 

di samping itu juga telah membuktikan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga kemudian produk 

keputusan yang dikeluarkannya menjadi tidak akuntabel. 

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena telah 

terbukti Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam menerbitkan sertipikat objek 

sengketa telah melanggar peraturan perundangan-undangan dan Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU 

PTUN, maka cukup alasan hukum untuk menyatakan batal Sertipikat Hak Milik 

Nomor: 1647/Desa Bawu luas 4330 M2, terbit tanggal 07-012005 A.n. Haji Ali 

Fauzi  yang dijadikan objek dalam sengketa, dan oleh karenanya dapat 

diperintahkan dan atau diwajibkan terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

untuk mencabut Sertipikat in litis. 

Dengan telah dinyatakan batal sertipikat objek sengketa, maka dalil-dalil 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dan H. Ali Fauzi tidak terbukti 

kebenarannya, dan sebaliknya dalil-dalil Betty Sastra secara yuridis telah terbukti 
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kebenarannya, dan oleh karenanya gugatan Betty Sastra dalam sengketa  patut 

dikabulkan. Dan dengan telah dikabulkannya gugatan Betty Sastra, maka 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 UU PTUN, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Jepara dan H. Ali Fauzi, secara tanggung renteng dihukum untuk membayar 

seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merincikan bahwa adanya 

sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara disebabkan oleh beberapa 

faktor, yaitu : 

1. Adanya itikad tidak baik dari pemohon sertipikat Hak Milik Nomor : 

1647/Desa Bawu, yaitu Ir. Richard Jooslino yang memberi kuasa kepada 

Farisal Adib untuk  menjual tanahnya yang kemudian tanah tersebut 

dibaliknamakan atas nama Haji Ali Fauzi. Padahal diatas tanah tersebut telah 

ada dua sertipikat atas nama Betty Sastra. Dan dalam perjanjian jual beli 

tersebut Betty Sastra telah terlibat dengan turut memberikan persetujuan. 

2. Adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yaitu 

dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dalam hal ini 

kesalahan tersebut dalam bentuk pengukuran dan pemetaan obyek tanah 

dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara telah keliru dalam hal 

pengukuran tanah dan penetapan batas-batas bidang tanah. 

3. Selain itu, juga dikarenakan belum adanya peta pendaftaran tanah secara 

menyeluruh di daerah obyek tanah tersebut sehingga belum bisa diketahui 

bidang tanah mana saja dalam wilayah cakupan tersebut yang sertipikat 

tanahnya sudah terbit. 
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4. Dan yang terakhir adalah karena domisili salah satu atau beberapa pihak yang 

berkepentingan berada di luar kota sehingga pengumuman yang dilakukan di 

Kantor pertanahan dan di desa letak obyek tanah tidak diketahui oleh para 

pihak yang berada di kota. 

 

4.2.2 Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda 

4.2.2.1 Penyelesaian Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah 

Dari kasus sertipikat ganda yang terjadi di Kantor pertanahan Kabupaten 

Jepara yaitu kasus putusan No. : 55/G.TUN/2007/PTUN-SMG, penulis dapat 

mengetahui bahwa penyelesaian kasus tersebut ditempuh melalui pengadilan. Hal 

ini dikarenakan upaya melalui musyawarah tidak berhasil. Sedangkan mekanisme 

penanganan sengketa pertanahan penyelesaiannya diselenggarakan melalui 

instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan melalui Pengadilan. Berikut 

mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jepara. 

4.2.2.1.1 Penyelesaian Melalui Instansi Badan Pertanahan Nasional 

Untuk menangani sengketa pertanahan, secara struktural menjadi tugas dan 

fungsi Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum pada BPN, Seksi 

Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Sub 

Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Selain itu berdasarkan PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1999, dibentuk Sekretariat 

Penanganan Sengketa Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional yang secara 

fungsional bertugas untuk membantu penanganan sengketa pertanahan. Ketentuan 
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tersebut berlaku mutatis-mutandis bagi Kantor Wilayah BPN Propinsi maupun 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Penyelesaian melalui Instansi Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), dilakukan melalui langkah-langkah : 

1. Adanya pengaduan 

 Sengketa hak atas tanah timbul karena adanya pengaduan atau 

keberatan dari orang/badan hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan 

terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di lingkungan Badan 

Pertanahan Nasional, dimana keputusan Pejabat tersebut dirasakan 

merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tertentu. Sengketa hak 

atas tanah meliputi beberapa macam antara lain mengenai status tanah, siapa-

siapa yang berhak, bantahan terhadap bukti-bukti perolehan yang menjadi 

dasar pemberian hak atau pendaftaran dalam buku tanah. 

2. Penelitian dan pengumpulan data 

  Setelah berkas pengaduan diterima pejabat yang berwenang 

mengadakan penelitian terhadap data/administrasi maupun hasil di 

lapangan/fisik mengenai penguasaannya sehingga dapat disimpulkan 

pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut. 

3. Pencegahan (mutasi) 

Mutasi tidak boleh dilakukan agar kepentingan orang atau badan 

hukum yang berhak atas tanah yang disengketakan tersebut mendapat 

perlindungan hukum. Apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor 

Pertanahan setempat mengadakan penelitian dapat dilakukan pemblokiran 
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atas tanah sengketa atau dilakukan pencegahan/penghentian sementara 

terhadap segala bentuk perubahan (mutasi) tanah sengketa.  

4. Musyawarah 

Penyelesaian melalui cara musyawarah merupakan langkah 

pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa, seringkali menempatkan 

pihak instansi/Kantor Pertanahan sebagai mediator dalam penyelesaian secara 

kekeluargaan ini, sehingga diperlukan sikap tidak memihak dan tidak 

melakukan tekanan-tekanan, justru mengemukakan cara penyelesaiannya. 

5. Pencabutan/Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara di bidang 

Pertanahan oleh Kepala BPN.  

Dari kasus kasus di atas, yaitu dalam kasus Putusan Nomor: 

55/G.TUN/2007/PTUN-SMG tanggal 8 Mei 2008, sengketa akan 

diselesaikan melalui Pengadilan. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan 

oleh Betty Sastra dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara tanggal 2 Nopember 2007 dibawah register perkara Nomor: 

55/0/TUN/2007/PTUN-Smg, dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada 

tanggal 22 Nopember 2007. 

4.2.2.1.2 Penyelesaian Melalui Peradilan 

Penyelesaian ini dilakukan apabila usaha-usaha musyawarah tidak tercapai, 

demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala BPN karena 

mengadakan peninjauan kembali atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah 

dikeluarkannya tidak dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, maka 

penyelesaiannya harus melalui Pengadilan. Sementara menunggu Putusan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
 
 
 

Pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi 

Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk mengadakan mutasi atas tanah yang 

bersangkutan. Hal tersebut untuk menghindari terjadi masalah dikemudian hari 

yang menimbulkkan kerugian bagi pihak-pihak yang berpekara maupun pihak 

ketiga. Untuk itu Pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang terkait 

harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu untuk 

melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde). 

Seperti yang kita ketahui bahwa sertipikat hak atas tanah dikatakan sebagai 

alat pembuktian yang kuat, hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang 

tercantum di dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima 

sebagai keterangan yang benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan 

sebaliknya oleh pihak lain. Apabila pihak lain dapat membuktikan sebaliknya 

maka yang berwenang memutuskan alat pembuktian mana yang benar adalah 

Pengadilan. Hal itu juga dicantumkan dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Terhadap sertipikat ganda, Badan Pertanahan Nasional akan mengadakan 

penelitian riwayat tanah maupun peruntukannya, dan dengan adanya putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Badan Pertanahan 

Nasional membatalkan salah satu dari sertipikat tersebut. Dalam hal ini, atas kasus 

sertipikat ganda yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara telah ada 

surat Penetapan yaitu PENETAPAN Nomor : 55/G/TUN/2007/PTUN.SMG yang 
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ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Januari 2011. Yang kemudian akan 

ditindaklanjuti dengan permohonan pembatalan sertipikat atas tanah tersebut. 

4.2.2.2 Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa setelah adanya putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Badan Pertanahan 

Nasional membatalkan salah satu dari sertipikat tersebut. Dan dalam hai ini 

berdasarkan PENETAPAN Nomor : 55/G/TUN/2007/PTUN.SMG yang 

ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Januari 2011 yang memutuskan bahwa 

kantor Pertanahan Kabupaten Jepara wajib mencabut sertipikat hak milik  nomor : 

1647/Desa Bawu, seluas 4330 atas nama Haji Ali Fauzi maka harus segera 

dilakukan pembatalan atas sertipikat tersebut. 

Terkait dengan hal itu Pembatalan Hak Atas tanah dalam Pasal 1 angka 12 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 

Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan 

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 

3/1999, yaitu: 

“Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena 

keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. 

Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, selanjutnya disebut 

PMNA/KBPN 9/1999, pengertian Pembatalan Hak Atas Tanah yaitu: 
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“Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau sertipikat hak atas 

tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam 

penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap”. 

Pembatalan Hak Atas Tanah dalam Pasal 104 ayat (1) PMNA/KBPN No. 

9/1999 meliputi 3 (tiga) produk pelayanan BPN yaitu: 

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 

2. Sertipikat Hak Atas Tanah 

3. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dalam rangka Pengaturan 

Penguasaan Tanah.  

Pasal 107 PMNA/KBPN 9/1999 menguraikan hal-hal yang dikategorikan 

sebagai cacat hukum administrasi yaitu bilamana dalam ketiga produk pelayanan 

BPN di atas terdapat: 

1. Kesalahan prosedur; 

2. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;  

3. Kesalahan subyek hak; 

4. Kesalahan obyek hak; 

5. Kesalahan jenis hak; 

6. Kesalahan perhitungan luas; 

7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; 

8. Terdapat ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis; atau 

9. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. 

Ada 3 (tiga) tata cara pembatalan hak atas tanah, yaitu: 
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1. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi yang 

diterbitkan karena permohonan. 

1) Dasar hukum : Pasal 108 sampai dengan 118 PMNA/KBPN 9/ 

1999. 

2) Pengajuan permohonan pembatalan diajukan secara tertulis, 

dengan memuat: 

(1) Keterangan mengenai pemohon, baik pemohon perorangan maupun 

badan hukum. Keterangan ini disertai foto copy bukti diri termasuk 

bukti kewarganegaraan bagi pemohon perorangan, dan akta 

pendirian perusahaan serta perubahannya bila pemohon badan 

hukum. 

(2) Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis 

dan data fisik tanah yang sedang disengketakan. Data memuat 

nomor dan jenis hak, letak, batas, dan luas tanah, jenis penggunaan 

tanahnya. Keterangan ini dilengkapi dengan melampirkan foto copy 

surat keputusan dan/atau sertipikat hak atas tanah dan surat-surat 

lain yang diperlukan untuk mendukung permohonan pembatalan 

hak atas tanah. 

(3) Permohonan disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan 

Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya 

meliputi letak tanah yang bersangkutan. 

(4) Kantor pertanahan selanjutnya akan menyampaikan kepada 

pihak ke-3 yang berkepentingan (termohon) perihal adanya 
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permohonan pembatalan, untuk kemudian diminta tanggapannya 

dalam waktu satu bulan. 

(5) Selanjutnya, permohonan akan diperiksa dan diteliti 

substansinya. Bilamana diperlukan, kantor pertanahan akan 

melaksanakan penelitian berkas/warkah dan/atau rekonstruksi atas 

obyek hak yang disengketakan. Hasil penelitian dituangkan dalam 

berita acara penelitian data fisik dan data yuridis yang menjadi dasar 

dalam menjawab permohonan pembatalan. 

(6) Jawaban atas permohonan pembatalan ini baik berupa 

keputusan pembatalan hak atau penolakan pembatalan akan 

disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan 

cara lain yang menjamin sampainya keputusan kepada yang berhak. 

2. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrasi yang 

diterbitkan tanpa ada permohonan. 

Bilamana suatu keputusan pemberian hak dan/atau sertipikat hak atas 

tanah diketahui mengandung cacat hukum administrasi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 106 serta ditemukan pelanggaran atas kewajiban pemegang hak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 103 PMNA/KBPN 9/1999, maka tanpa ada 

permohonan pembatalan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat 

mengeluarkan keputusan pembatalan hak tersebut. 

Proses pembatalannya sebagai berikut: 
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1) Pembatalan hak atas tanah Terlebih dahulu dilakukan penelitian 

data fisik dan data yuridis terhadap keputusan pemberian hak atas tanah 

dan/ sertipikat hak atas tanah yang diduga terdapat kecacatan. 

2) Hasil penelitian kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor 

Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dengan menyertakan hasil dari 

penelitian data fisik dan data yuridis dan telaahan/pendapat kantor 

pertanahan pemeriksa. 

3) Bilamana berdasarkan data fisik dan data yuridis yang telah 

diteliti, dinilai telah cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala 

Kanwil BPN Provinsi menerbitkan keputusan yang dapat berupa 

pembatalan atau penolakan pembatalan. Keputusan yang diambil 

memuat alasan dan dasar hukumnya. 

4) Bilamana kewenangan pembatalan terletak pada Kepala BPN, 

maka Kanwil mengirimkan hasil penelitian beserta hasil telaahan dan 

pendapat. 

5) Kepala BPN selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan 

telaahan yang ada, untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dapat atau 

tidaknya dikeluarkan keputusan pembatalan hak. Bilamana dinilai telah 

cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala BPN menerbitkan 

keputusan pembatalan atau penolakan yang disertai alasan-alasannya.  

3. Pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap. 
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1) Keputusan pembatalan hak atas tanah ini dilaksanakan atas 

permohonan yang berkepentingan. 

2) Putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk 

mengajukan permohonan adalah putusan yang dalam amarnya meliputi 

pernyataan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada 

intinya sama dengan itu (Pasal 124 ayat (2) PMNA/KBPN 9/1999). 

3) Proses pelaksanaan pembatalannya, yaitu: 

(1) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPN 

atau melalui Kanwil BPN Provinsi atau kantor pertanahan. 

(2) Setiap satu permohonan disyaratkan hanya memuat untuk 

satu atau beberapa hak atas tanah tertentu yang letaknya berada 

dalam satu wilayah kabupaten/kota. 

(3) Permohonan memuat: 

a. Keterangan pemohon baik pemohon perorangan 

maupun badan hukum. Keterangan ini disertai foto copy bukti 

diri termasuk bukti kewarganegaraan bagi pemohon perorangan, 

dan akta pendirian perusahaan serta perubahannya bila pemohon 

badan hukum. 

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data 

yuridis dan data fisik tanah yang sedang disengketakan. Data 

memuat nomor dan jenis hak, letak, batas, dan luas tanah, jenis 

penggunaan tanahnya. Keterangan ini dilengkapi dengan 

melampirkan surat keputusan dan/atau sertipikat hak atas tanah 
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dan surat-surat lain yang diperlukan untuk mendukung 

pengajuan pembatalan hak atas tanah. 

c. Alasan-alasan mengajukan permohonan pembatalan. 

d. Foto copy putusan pengadilan dari tingkat pertama 

hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap. 

e. Berita acara eksekusi, apabila untuk perkara perdata 

atau pidana. 

f. Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan 

pembatalan.  

(4) Berdasarkan berkas permohonan dan bukti-bukti pendukung 

yang telah disampaikan dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota/Kanwil BPN Provinsi, selanjutnya Kepala Badan 

Pertanahan Nasional: 

a. Memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan 

keputusan pembatalan hak atas tanah. 

b. Memberitahukan bahwa amar putusan pengadilan tidak 

dapat dilaksanakan disertai pertimbangan dan alasan untuk 

selanjutnya Kepala BPN meminta fatwa kepada Mahkamah 

Agung tentang amar putusan pengadilan yang tidak dapat 

dilaksanakan tersebut. 

c. Terhadap permohonan baik yang dikabulkan dengan 

menerbitkan surat keputusan pembatalan hak atas tanah, atau 

penolakan karena amar putusan pengadilan yang tidak dapat 
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dilaksanakan (non executable), disampaikan melalui surat 

tercatat atau cara lain yang menjamin sampainya 

keputusan/pemberitahuan kepada pihak yang berhak. 

  

Dengan demikian, hal-hal diatas harus diperhatikan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara saat proses pembatalan sertipikat cacat hukum agar tidak terjadi 

kesalahan prosedur terutama terkait dengan pembatalan sertipikat hak milik 

nomor : 1947/Desa, seluas 4330 atas nama Haji Ali Fauzi. Dan setelah 

pembatalan dilakukan  maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara harus 

mempersilahkan kepada Haji Ali Fauzi untuk mengajukan kembali permohonan 

hak atas tanah yang secara nyata dikuasai sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

 

 

4.2.3 Upaya Yang dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

Untuk Mencegah Terjadinya Penerbitan Sertipikat Ganda 

Terkait dengan pernah adanya kasus sertipikat ganda yang terjadi di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, yaitu dalam kasus Putusan Nomor: 

55/G.TUN/2007/PTUN-SMG tanggal 8 Mei 2008, maka Kantor Pertanahan 

Jepara harus melakukan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi di 

kemudian hari. Berikut upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya 

sertipikat ganda di kemudian hari : 
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1. Melalui program Pengadaan Peta Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh 

Badan Pertanahan Nasional. 

Untuk mencegah terjadinya Sertipikat ganda hal pertama yang harus 

dilakukan adalah harus mengoptimalkan administrasi pertanahan dan 

pembuatan peta pendaftaran tanah. Dengan adanya peta pendaftaran tanah dan 

administrasi pertanahan yang baik kesalahan letak dan batas dapat diketahui 

sedini mungkin,hal itu dikarenakan guna peta pendaftaran tanah adalah untuk 

menyampaikan bidang tanah dalam satu wilayah cakupan yang mana 

sertipikat tanahnya sudah terbit. Sehingga jika ada indikasi terhadap terjadinya 

sertipikat ganda dapat segera dilakukan pembatalan sedini mungkin. Namun 

demikian dalam melaksanakan pengadaan peta pendaftaran tanah ini 

memerlukan dana dan waktu, maka pengadaannya dilakukan secara bertahap 

melalui pendekatan pengukuran desa demi desa. 

 

 

2. Melalui penertiban proses pendaftaran tanah 

Hal ini harus dilakukan mengingat pada saat ini banyak pihak yang 

mulai mengabaikan bagaimana proses pendaftaran tanah yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

Salah satunya yaitu yang menjadi penyebab terjadinya sertipikat ganda adalah 

masalah penunjukan batas. Pada saat penunjukan batas sebisa mungkin 
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penunjukan batas dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan 

menyertakan para pihak yang tanahnya berbatasan dengan tanah obyek 

pengukuran. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 18 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang 

mengharuskan sedapat mungkin penunjukan batas disetujui oleh para 

pemegang hak atas tanah yang berbatasan. 

 Selain itu, yang terpenting adalah pada saat proses pengumpulan dan 

penelitian data yuridis dan data fisik bidang tanah harus benar-benar diteliti 

kebenarannya terutama mengenai riwayat tanahnya. Sehingga tidak terjadi 

kesalahan dalam hal data fisik dan data yuridis tanah. Dan setelah itu 

mengenai data fisik dan data yuridis tanah harus diumumkan kepada 

masyarakat di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak 

tanah yang bersangkutan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang 

berkepentingan mengajukan keberatan seperti yang tertuang dalam Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dan 

hendaknya, pengumuman juga dilakukan melalui media massa sehingga bisa 

menjangkau para pihak yang berdomisili di luar kota. Sehingga jika terjadi 

keberatan atas data fisik dan atau data yuridis atas tanah dapat diselesaikan 

sedini mungkin melalui musyawarah.  

3. Melalui penertiban administrasi yang berkaitan dengan tanah di desa 

Selain Kantor Pertanahan dalam hal ini desa sangat berpengaruh dalam 

proses pendaftaran tanah. Karena informasi tentang tanah banyak didapat dari 
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desa. Salah satunya tanah-tanah yang belum bersertipikat.  Bagi tanah yang 

belum bersertipikat maka informasi kepemilikan tanah harus benar-benar 

akurat sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah. Karena Untuk 

tanah yang belum bersertipikat itu biasanya berupa leter C. Letter C ini 

diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berada, letter C ini merupakan 

tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan. Dalam 

masyarakat masih banyak yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan 

buku letter C, karena didalam literatur ataupun perundang-undangan mengenai 

pertanahan sangat jarang dibahas atau dikemukakan. Mengenai buku letter C 

ini sebenarnya hanya dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak, dan 

keterangan mengenai tanah yang ada dalam buku letter C itu sangatlah tidak 

lengkap dan cara pencatatannya tidak secara teliti sehingga akan banyak 

terjadi permasalahan yang timbul dikemudian hari dikarenakan kurang 

lengkapnya data yang akurat dalam buku letter C tersebut seperti terjanya 

kepemilikan ganda atas sebidang tanah. Adapun kutipan Letter C terdapat 

dikantor Kelurahan, sedangkan Induk dari Kutipan Letter C terdapat di Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Dan masyarakat sebagai pemegang hak 

atas tanah memiliki alat bukti berupa girik sebagai alat bukti pembayaran 

pajak atas tanah 

Sebagai contoh, dalam hal seorang warga yang akan mengurus 

sertipikat, padahal tanahnya pada saat ini baru berupa girik, maka yang 

dilakukan Kepala Desa atau Kelurahan adalah dengan berpedoman pada 

keadaan fisik tanah, penguasaan, bukti pembayaran pajak. Seorang Kepala 
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Desa atau Kelurahan akan mencocokkan girik tersebut pada Kutipan Letter C 

pada Kelurahan. Sedangkan pengajuan hak atas tanah untuk yang pertama kali 

adalah harus ada Riwayat Tanah (yang dikutip dari letter C) serta Surat 

Keterangan Tidak Dalam Sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa atau 

Kelurahan. Dengan dipenuhinya dokumen alat bukti tersebut seorang warga 

dapat mengajukan permohonan atas kepemilikan tanah tersebut untuk 

memperoleh hak atas tanah pada Kantor Pertanahan yang disebut sertipikat. 

Dengan demikian sangat penting adanya optimalisasi administrasi desa 

yang berkaitan dengan tanah. Sehingga, sengketa pertanahan seperti sertipikat 

ganda dapat diminimalisasi. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 
5.I  SIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan analisa yang dilakukan dalam Bab 4, maka penulis 

menarik simpulan sebagai berikut : 

1. Terjadinya sertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara 

disebabkan oleh faktor-faktor, sebagai berikut : 

1) Adanya itikad tidak baik dari pemohon sertipikat; 

2) Adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten yaitu 

dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik; 

3) Belum adanya peta pendaftaran tanah secara menyeluruh di daerah 

obyek tanah tersebut sehingga belum bisa diketahui bidang tanah mana 

saja dalam wilayah cakupan tersebut yang sertipikat tanahnya sudah 

terbit, dan; 

4) Karena domisili pihak yang berkepentingan berada di luar kota 

sehingga pengumunan yang dilakukan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Jepara dan di desa yang bersangkutan tidak diketahui. 

2. Penyelesaian sengketa pertanahan terkait dengan kasus sertipikat ganda di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara diselesaikan melalui peradilan. 

3. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan diantaranya : 

1) Tiap-tiap Kantor Pertanahan harus menyediakan peta pendaftaran 

tanah; 

2) Melalui penertiban proses pendaftaran tanah; 
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3) Melalui penertiban administrasi terkait dengan pertanahan di desa. 

 
 
5.2  SARAN 
 

Saran dari Penulis untuk mencegah terjadinya sertipikat ganda di kemudian 

hari antara lain : 

1. Hendaknya ada peta pendaftaran yang lengkap dan administrasi 

pertanahan yang tertib di setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, 

sehingga adanya Cacad Hukum Administratif seperti kesalahan letak dan 

batas dapat diketahui sedini mungkin. 

2. Hendaknya ada itikad baik dari pemohon dalam hal penunjukan letak dan 

batas tanah dan harus adanya penerapan asas contradictoir delimitatie. 

3. Diharapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengadakan 

pembinaan dan pelatihan terhadap karyawannya agar tidak terjadi 

penerbitan sertipikat yang Cacat Hukum Administratif, misalanya 

kesalahan prosedur dan kesalahan penerapan peraturan 

perundangundangan. 

4. Hendaknya pengumuman terkait data fisik dan data yuridis tanah juga 

dilakukan melalui media massa sehingga dapat menjangkau para pihak 

yang berdomisili di luar kota. 
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