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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penelitian ini membahas mengenai analisis putusan hakim di Pengadilan 

Kefamenanu dalam kasus sengketa tanah bersertifikat ganda. Adapun penulis 

melakukan penelitian ini adalah untuk memberi penjelasan mengenai hak positif 

tentang sertifikat sekaligus memberi penjelasan siapa yang berhak atas kegunaan 

sertifikat dalam kasus sertifikat ganda yang diteliti oleh penulis. Oleh karena hal 

itu Pendaftaran Tanah haruslah mempunyai dasar hukum yang kuat. 

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah memberikan rumusan mengenai pengertian pendaftaran tanah.1 

Pendaftaran tanah adalah 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 sertipikat sebagai surat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah. Tujuan pendaftaran tanah dalam PP No. 24 

Tahun 1997 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, 

menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan 

terselenggaranya tertib administrasi

 
1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1  
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pertanahan. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 selanjutnya 

menegaskan bahwa “untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat 

hak atas tanah”. 

Dalam proses sertifikasi tanah untuk pertama kali melalui pasal 32 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa : 

1. Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti 

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 dalam buku tanah hak 

yang bersangkutan. 

2. Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau 

badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata 

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 

menuntut pelaksanaan hak atas tanah tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 

terbitnya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat 

dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke 

pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 

Dalam Putusan Hakim Nomor 14/PDT.G/2013/PN.KEFA Menyatakan bahwa hukum tanah 

obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 7 Tahun 1999 dengan luas 1.380 M² 

adalah milik Penggugat yang sah yang sudah dimiliki sejak tahun 1999 namun dalam kasus 

sengketa disini terdapat perbedaan luas objek dimana jumlah luas tanah dan letak obyek 

dalam sertifikat tergugat terdapat perbedaan. Sertifikat tergugat No. 416 seluas 1695 M² 
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dimilikki sejak tahun 2005, Jadi terdapat dua  sertifikat atas obyek yang sama namun 

memilikki perbedaan luas dan batas obyek tanah. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana penyelesaian pertimbangan hakim atas putusan Nomor 

14/PDT.G/2013/PN.KEFA? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbagan hakim dalam membatalkan sertifikat 

yang terakhir 

b. melakukan analisis sudah tepat atau tidaknya putusan hakim tersebut dalam 

putusan sertifikat ganda 

D. Manfaat Penelitian 

    a. Manfaat Praktis  

Sebagai tambahan referensi untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana   

suatu putusan hakim ditetapkan dalam perkara sengketa pendaftaran tanah. 

     b. Manfaat Teoritis  

Hasil Penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam usaha perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum agraria pendaftaran tanah 

dan sengketa tanah. 

 

E. Metode Penelitian 

    1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Menurut Peter 

Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah metode 

penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka ataupun bahan 

sekunder yang dikumpulkan untuk menyusun dan menghubungkan berbagai bahan 

hukum.2  

 

    2. Pendekatan 

        a. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan Perundang-undangan (statue aproach) dilakukan dengan cara melakukan 

telaah terhadap semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isi 

hukum yang diteliti3.  

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan 

membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi atau 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara 

undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.4 Pendekatan 

perundang-undangan digunakan oleh penulis karena sesuai dengan apa yang diteliti 

oleh penulis yaitu, meneliti adakah kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria (Undang-undang Pokok 

Agraria. 

 

      b. Pendekatan Kasus  

 
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana : Preneda Media Group, Jakarta,2007 
3  Ibid., hlm.93 
4 Ibid hlm 93. 
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Pendekatan Kasus ( case approach ) dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.5 

 

     3. Bahan hukum  

         a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang serta terdapat juga 

peraturan perundang-undangan lain. Undang-Undang yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria 

(Undang-undang Pokok Agraria)  

2. PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

3. Putusan Pengadilan Nomor 14/PDT.G/2013/PN.KEFA 

 

         b.   Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku hukum 

maupun non hukum. Buku tentang hukum terutama hukum agraria, hukum perdata. 

Bahan hukum sekunder lain dalam penelitian ini adalah jurnal hukum, jurnal hukum 

tentang Pendaftaran tanah, dan laporan penelitian yang terkait hukum Agraria 

Pendaftaran tanah, bentuk hukum penyelenggaraan Pendaftaran tanah. 

4. Unit Analisa 

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah sertifikat 

ganda 

 
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 94.  


