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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendaftaran Tanah  

1.1 Pengertian Pendaftaran Tanah 

Secara terminologi pendaftaran tanah berasal dari kata cadastre, suatu istilah 

teknis untuk suatu record atau rekaman, menunjukkan kepada luas, nilai, dan 

kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu 

capistratum yang berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk 

pajak tanah Romawi. Cadastre berarti record pada lahan-lahan, atau nilai dari 

tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Cadastre dapat 

diartikan sebagai alat yang tepat untuk memberikan suatu uraian dan identifikasi 

tersebut dan sebagai rekaman berkesinambungan dari hak atas tanah.1 Sedangkan 

menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa 

pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah 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.2  

Pada prinsipnya pendapat tersebut sejalan dengan pengertian pendaftaran tanah 

menurut Pasal 1 angka 1 PP No.24 Tahun 1997 yakni :  

 
1 A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi dengan Peraturan 

Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998), Cetakan Pertama, (Bandung : CV.Mandar Maju, 1999), hal 

18-19. 
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan 

Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : Djambatan, 2007), hal.72. 
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“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 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.”  

Hal ini sesuai dalam ketentuan dalam Pasal 19 UUPA dinyatakan sebagai berikut. 

1. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah 

di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

2. Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : 

- Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. 

- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak atas tanah. 

- Pemberian surat tanda bukti hak atau yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat. 

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.  

4. dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran tanah termaksud dalam ayat 1 dengan ketentuan bahwa rakyat yang 

tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya tersebut. 

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah 

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, 
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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. 

1.2 Syarat serta Prosedur Jual Beli Tanah 

Menurut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), jual beli adalah proses yang 

dapat menjadi bukti adanya peralihan hak dari penjual kepada pembeli. Prinsip 

dasarnya adalah terang dan tunai, yaitu transaksi dilakukan di hadapan pejabat 

umum yang berwenang dan dibayarkan secara tunai. Ini artinya jika harga yang 

dibayarkan tidak lunas maka proses jual beli belum dapat dilakukan. 

Dalam hal ini pejabat umum yang berwenang adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta 

Tanah) diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Kewenangannya 

untuk membuat akta-akta tertentu, seperti Akta Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah, 

Pemberian Hak Bangunan atas Tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, 

Pemasukan ke dalam Perusahaan, Pembagian Hak Bersama dan Pemberian Hak 

Pakai atas Tanah Hak Milik. 

Sebelum melakukan proses jual beli, penjual maupun pembeli harus memastikan 

bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa atau tanggungan di Bank. Jika 

tanah tersebut sedang dalam permasalahan maka PPAT dapat menolak pembuatan 

Akta Jual Beli yang diajukan. 

Adapun transaksi jual beli membutuhkan data-data yang akurat selama proses 

berlangsung. 

1. Data Penjual 
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a. Fotokopi KTP (apabila sudah menikah maka fotokopi KTP Suami dan 

Istri); 

b. Kartu Keluarga (KK); 

c. Surat Nikah (jika sudah nikah); 

d. Asli Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dijual meliputi (Sertifikat Hak 

Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Usaha, 

Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun). Selain 4 jenis sertifikat 

tersebut, bukan Akta PPAT yang digunakan, melainkan Akta Notaris; 

e. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 tahun terakhir; 

f.     NPWP; 

g. Fotokopi Surat Keterangan WNI atau ganti nama, bila ada untuk WNI 

keturunan; 

h. Surat bukti persetujuan suami istri (bagi yang sudah berkeluarga); 

i.     Jika suami/istri penjual sudah meninggal maka yang harus dibawa adalah 

akta kematian; 

j.     Jika suami istri telah bercerai, yang harus dibawa adalah Surat Penetapan 

dan Akta Pembagian Harta Bersama yang menyatakan tanah/bangunan 

adalah hak dari penjual dari pengadilan. 

2. Data Pembeli  

a. Fotokopi KTP (apabila sudah menikah maka fotokopi KTP suami dan 

Istri); 

b. Kartu Keluarga (KK); 



10 
 

c. Surat Nikah (jika sudah nikah); 

d. NPWP. 

 

 

1.3     Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Dalam UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, yaitu : 

1.      Pasal 19 ayat (1) : 

 untuk menjamin kepastian hukum Hak Atas Tanah oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. 

2.      Pasal 2 ayat (2) b & c : 

b.  menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. 

c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan 

hukum dengan tanah. 

3.    Pasal 23 ayat (1) : 

Hak milik dan peralihannya dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftrakan. 

4.      Pasal 32 ayat (1) : 

Hak Guna Usaha (HGU) setiap peralihan dan penghapusannya (didaftar). 

5.      Pasal 38 ayat (1) : 

Hak Guna Bangunan (HGB) dan syarat-syarat pemberian hak termasuk peralihannya, 

hapusnya tak harus didaftar. 

PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :  

 

1.4 PENDAFTARAN TANAH MENURUT PP 24 TAHUN 1997    
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1. Asas-asas Pendaftaran Tanah dan Tujuan Pendaftaran Tanah 

Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu dan merupakan 

dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh 

karena itu, dalam pendaftaran tanah terdapat asas yang harus menjadi patokan 

dasar dalam melakukan pendaftaran tanah. Dalam pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 

dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, 

aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Urip Santoso menjelaskan asas-asas 

pendaftaran tanah di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tersebut diatas yaitu: 

 

1.     Asas  Sederhana 

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun 

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.  

 

2.      Asas Aman (kepastian hukum)  

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.  

 

3.      Asas Terjangkau  

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, 

khususnya dengan memerhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan 

ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.  
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4.      Asas Mutakhir  

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan 

kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus 

menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftar 

dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas ini 

menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan 

berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu 

sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.  

 

5.      Asas terbuka  

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh 

keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.3 

 

2. Tujuan Pendaftaran Tanah 

Sejalan dengan asas yang terkandung dalam Pendaftaran Tanah, maka Tujuan 

pendaftaran tanah ditetapkan dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan pemerintah No. 

24 tahun 1997, yaitu : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lainnya yang terdaftar 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan.  

Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam 

pendaftaran tanah sebagaimana yang diterapkan oleh Pasal 19 UUPA.  

 
3 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua, (Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, 2011), hlm.17-18. 
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Maka memperoleh sertipikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakana hak 

pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang.4 

Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi: 

1) Kepastian status hak yang didaftar. 

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang 

didaftar, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, 

Hak Pengelolaan, Hak Tanggungan,Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau tanah 

wakaf. 

2) Kepastian Subjek Hak 

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang 

haknya, apakah perseorangan ( warga negara Indonesia atau orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan 

hukum ( badan hukum privat atau badan hukum publik ) 

3) Kepastian objek hak 

Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas 

tanah, dan ukuran ( luas ) tanah.  

Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi 

mana. Batas- batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur, dan barat berbatasan 

dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran ( luas ) tanah dalam bentuk meter persegi. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan   

termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data – data yang diperlukan 

dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – 

satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

-    Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

 
4 Harsono, Boedi, Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, 

Djakarta, 1971. 
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Menurut A.P. Parlindungan jika dikaitkan dengan tujuan pendaftaran tanah 

sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 maka dapat 

memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA, karena :  

1. Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya diberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum.  

2. Dengan Informasi pertanahan yang tersedia di Kantor Pertanahan maka pemerintah 

akan mudah merencanakan pembangunan Negara yang menyangkut tanah, bahkan 

bagi rakyat sendiri lebih mengetahui kondisi peruntukan tanah dan kepemilikannya.  

3. Dengan administrasi pertanahan yang baik akan terpelihara masa depan pertanahan 

yang terencana.5 

Tujuan pendaftaran tanah merupakan sarana penting mewujudkan kepastian 

hukum, penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan 

tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan.6 

-  

3.    Objek Pendaftaran Tanah 

Di dalam UUPA obyek pendaftaran tanah atau dikenal dengan hak-hak atas tanah 

menurut ketentuan yang ditetapkan UUPA Pasal 16 terdiri dari :  

a. Hak milik  

b. Hak guna-usaha 

c. Hak guna-bangunan  

d. Hak sewa  

e. Hak membuka tanah 

f. Hak memungut-hasil hutan 

 
5 A.P.Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Cetakan Kesembilan, (Bandung : Mandar 

Maju, 2002), hlm.112. 
6 Boedi Harsono, op.cit, hlm. 72. 
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g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan 

ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai 

yang disebutkan dalam Pasal 53.  

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 lebih 

memperluas obyek pendaftaran tanah, yaitu tidak hanya hak atas tanah, tetapi juga 

hak-hak yang lain. Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menetapkan 

obyek-obyek pendaftaran tanah, yaitu:  

a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, serta hak pakai 

b. Tanah hak pengelolaan  

c. Tanah wakaf  

d. Hak milik atas satuan rumah susun 

e. Hak tanggungan  

f. Tanah Negara.7 

 

F.     Sistem Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah mempunyai sistem yang berbeda antara negara yang satu 

dengan negara yang lainnya. Namun sistem pendasftaran tanah yang banyak diikuti 

adalah sistem pendaftaran yang berlaku di ustralia yang lazim disebut Sistem Torrens 

 

 

G.     Sistem Publikasi yang digunakan. 

Sistem publikasi yang digunakan tetap seperti dalam pendaftaran tanah 

menurut PP No 24 Tahun 1997 yaitu sistem negatif yang mengandung unsur positif , 

 
7 Linda M. Sahono, “Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya”, Jurnal Perspektif, Edisi 

No.2, Vol.17, (2012), hlm.92. 
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karena akan menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat, seperti dinyatakan dalam pasal 32 ayat (2)  

 

 

H.    Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Pelakasanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, 

kecuali mengenai kegiatan-kegiatan tertentu yang ditugaskan kepada pejabat lain, 

yaitu kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi wilayah kerja 

Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran titik dasar teknik dan pemetaan 

fotogrametri. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan penjabat lain yang ditugaskan. 

 

B. Sertifikat Hak Atas Tanah  

1.1 Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah  

Menurut Urip Santoso, merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA 

memberikan pengertian hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang 

kepada pemegang haknya (baik perorangan secara sendiri-sendiri, kelompok 

orang secara bersama-sama maupun badan hukum) untuk memakai dalam arti 

menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah 

tertentu.8 

Dimana Pasal 4 ayat (2) UUPA menjelaskan bahwa “Hak-hak atas tanah yang 

dimaksud dalam ayat (1) memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang 

bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya 

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 

 
8 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 

hlm.82. 
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penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan 

peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.”  

Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono yang dikatakan hak atas tanah 

adalah sebagai suatu hubungan hukum didefinisikan sebagai hak atas permukaan 

bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah 

yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya, sekadar 

diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan 

tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lainnya.9  

Bahkan secara konkrit dan limitatif berdasarkan Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (1) 

menyebutkan "Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai."  

Kemudian pengertian sertifikat disebutkan dalam UUPA Pasal 19 ayat (2) 

huruf c yaitu "Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat." Meskipun dalam UUPA tidak pernah disebut 

sertifikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c 

ada disebutkannya “surat tanda bukti”. Dalam pengertian sehari-hari surat 

tanda bukti hak ini sudah sering ditafsirkan sebagai sertifikat tanah. 

Sebagai peraturan pelaksana UUPA persamaan istilah tersebut dituangkan 

dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (20) yaitu "Sertifikat 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 

 
9 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Cetakan Pertama, 

(Jakarta : Kompas, 2008), hlm. 128. 
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satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah 

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan." 

Ditinjau secara fisik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah, maka yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah 

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

sampul dijilid menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.10 

Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa belanda “Certificat” yang 

artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. 

Jadi kalau dikatakan sertifikat tanah adalah surat keterangan yang 

membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain 

keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-

bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa 

surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang, inilah yang disebut sertifikat 

tanah.11 

 

1.2 Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah  

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada 

pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.12 Penerbitan 

sertifikat hak atas tanah dilakukan melalui kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, untuk 

mengetahui perbedaan dan pengertian masing-masing dijelaskan sebagai berikut:  

 
10 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, 

Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya, Cetakan Pertama, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2002), 

hlm.123. 
11 Ibid., hlm.204. 
12 Linda S.M. Sahono, op.cit., hlm.93. 



19 
 

a. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali. Pengertian pendaftaran tanah untuk 

pertama kali sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 

angka (9) yaitu "Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan 

pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum 

didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini." Kemudian dalam Pasal 12 

ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: 

a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik  

b. Pembuktian hak dan pembukuannya  

c. Penerbitan sertifikat  

d. Penyajian data fisik dan data yuridis  

e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen. Perlu diketahui bahwa 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan secara sistematik dan 

sporadik. Merujuk pada Pasal 1 angka 10 PP Nomor 24 Tahun 1997, yang 

dimaksud pendaftaran tanah sistematik adalah "Kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan”. Boedi Harsono menambahkan pendaftaran secara sistematik 

dilaksanakan atas prakarsa Badan Pertanahan Nasional yang didasarkan atas 

suatu rencana kerja jangka panjang dan rencana tahunan yang 

berkesinambungan.13 Sedangkan pengertian pendaftaran tanah secara sporadik 

terdapat pada Pasal 1 angka 11 yaitu “Pendaftaran tanah secara sporadik adalah 

kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa 

obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan 

 
13 Boedi Harsono, op.cit., hlm.487. 



20 
 

secara individual atau massal.” Pendaftaran tanah secara sistematik dan 

pendaftaran tanah secara sporadik menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti 

hak, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota.14  

b. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. Pengertian kegiatan 

pemeliharaan data pendaftaran tanah terdapat dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 

Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa “Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah 

kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam 

peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.” Sebagaimana Pasal 36 ayat 

(1) “Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan 

pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.” 

Kemudian ayat (2) “Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan 

perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.” 

Sedangkan pengertian data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud di 

atas, yakni :  

1. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas tanah dan satuan 

rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau 

bagian bangunan di atasnya;  

2. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan 

rumah susun yang didaftar, pemegang hak dan pihak lain serta bebanbeban lain yang 

membebaninya.15  

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah setelah sertifikat 

hak atas tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, maka data dalam sertifikat 

 
14 Linda S.M. Sahono, op.cit., hlm.91. 
15 Ibid. 
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setiap saat dapat berubah. Sedangkan ruang lingkup kegiatan pemeliharaan data 

pendaftaran tanah, terdiri atas:  

1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak meliputi : pemindahan hak, 

pemindahan hak dengan lelang, peralihan hak-hak karena pewarisan, peralihan 

hak karena penggabungan atau peleburan perseroan dan atau peleburan koperasi, 

pembebanan hak dan penolakan-penolakan pendaftaran peralihan serta 

pembebanan hak;  

2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, meliputi : perpanjangan 

jangka waktu hak atas tanah, pemecahan dan pemisahan serta penggabungan 

bidang tanah, pembagian hak bersama, hapusnya hak atas tanah dan hak milik 

atas satuan rumah susun, peralihan dan hapusnya Hak Tanggungan, perubahan 

data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, dan 

perubahan nama.16  

Perubahan yang demikian harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sehingga 

data yang ada dalam sertifikat selalu up to date, sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya.17 

 

1.3. Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah  

Pengertian pembatalan hak atas tanah rumusan yang lengkap ada pada 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dan Hak 

Pengelolaan Pasal 1 ayat (14), yaitu “Pembatalan hak atas tanah adalah 

pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas 

tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam 

 
16 Ibid., hlm.93. 
17 Novina Sri Indiraharti, “Sertifikasi Tanah dan Permasalahannya”, Jurnal Ilmiah LEMDIMAS, Edisi No.2 

Vol.6, (2006), hlm.51. 
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penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap.”  

Memahami penjelasan tersebut di atas maka pembatalan sertifikat hak atas 

tanah dapat dilakukan atas dasar cacat hukum administrasi dan melaksanakan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembatalan 

hak atas tanah merupakan salah satu sebab hapusnya hak atas tanah tersebut. 

Apabila telah diterbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah, baik karena 

adanya cacat hukum administrasi maupun untuk melaksanakan putusan 

pengadilan.18  

Untuk pembatalan sertifikat atas dasar cacat hukum administrasi terjadi karena 

beberapa persoalan seperti yang diatur dalam Pasal 107 yaitu klasifikasi cacat 

hukum administratif terdiri dari :  

a. Kesalahan prosedur  

b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan  

c. Kesalahan subjek hak  

d. Kesalahan objek hak 

e. Kesalahan jenis hak 

f. Kesalahan perhitungan luas  

g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah  

h. Data yuridis atau data fisik tidak benar atau  

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. 

Kemudian dalam hal pembatalan sertifikat hak atas tanah atas dasar 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

terdapat dalam Pasal 124 ayat (1) “Keputusan pembatalan hak atas tanah karena 

 
18 Mhd.Yamin Lubis & Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Bandung : 

CV.Mandar Maju, 2010)., hlm.321. 
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melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan.” ayat (2) “Amar putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap meliputi dinyatakan 

batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang pada intinya sama dengan 

itu.” Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan 

Pasal 55 ayat (1) “Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa:  

a. Pelaksanaan dari seluruh amar putusan  

b. Pelaksanaan sebagian amar putusan dan/atau  

c. Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar 

putusan. Ayat (2) “Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas 

tanah, antara lain:  

a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah  

b. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas 

tanah  

c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum  

d. Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah 

e. Perintah penerbitan hak atas tanah; dan  

f. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya 

atau batalnya hak. 

 

1.4. Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti  
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Dalam Sistem Positif pendaftaran tanah, segala yang tercantum dalam buku 

pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan adalah 

merupakan suatu hal yang bersifat mutlak dan merupakan alat bukti yang mutlak. 

Fungsi dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan bahwa nama 

orang yang terdaftar dalam daftar umum tidak dapat dibantah lagi, sekalipun 

orang tersebut bukan pemilik yang sebenarnya dari tanah yang bersangkutan.19 

Menurut Pasal 32 PP Pendaftaran tanah: 

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

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, 

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam 

surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas 

nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai 

hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila 

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan 

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor 

Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan 

mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PP Pendaftaran Tanah 

menganut sistem publikasi negatif. Pada sistem publikasi negatif, negara tidak 

menjamin kebenaran data yang disajikan. Sistem publikasi negatif berarti 

 
19 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Edisi 1, Cetakan Ketiga, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.118. 

http://www.jurnalhukum.com/sistem-publikasi-dalam-pendaftaran-tanah/
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sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat, bukan 

bersifat mutlak. Sehingga data fisik dan data yuridis yang terdapat di sertifikat 

mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang 

benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan 

sebaliknya. 

Sistem publikasi negatif memiliki kelemahan, yaitu pihak yang namanya 

tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu 

menghadapi kemungkinan untuk digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki 

tanah tersebut. Kelemahan tersebut pada umumnya diatasi dengan menggunakan 

lembaga acquisitieve verjaring atau adverse possession. Namun hukum adat yang 

menjadi dasar dari hukum agraria yang berlaku di Indonesia tidak mengenal 

lembaga tersebut. Solusinya adalah dengan menggunakan lembaga 

rechtsverwerking yang telah dikenal dalam hukum adat kita. Lembaga 

rechtsverwerking mengatur apabila seseorang selama sekian waktu membiarkan 

tanahnya tidak dikerjakan, lalu tanah tersebut dikerjakan oleh orang lain yang 

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, maka orang yang membiarkan 

tanah tersebut kehilangan haknya untuk menuntut tanah itu. 

Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah dibuat untuk menutupi kelemahan 

sistem publikasi negatif yang dianut dalam Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran 

Tanah. Menurut Urip Santoso, sertifikat sebagai sebagai surat tanda bukti hak 

akan bersifat mutlak apabila memenuhi seluruh unsur berikut: 

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; 

2. Tanah diperoleh dengan itikad baik; 

3. Tanah dikerjakan secara nyata; 
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4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada yang 

mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan 

ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat. 

Setiap pendaftaran hak dan peralihan hak dalam sistem positif memerlukan 

pemeriksaan yang sangat teliti dan seksama sebelum orang tersebut didaftarkan 

sebagai pemilik dalam daftar umum, para petugas pendaftaran memainkan 

peranan yang sangat aktif di samping harus ada peralatan yang cukup. Menurut 

sistem positif suatu sertifikat tanah yang diberikan berlaku sebagai tanda bukti 

hak atas tanah yang mutlak, serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas 

tanah. Untuk itu karakteristik sistem pendaftaran tanah yang positif, yakni sebagai 

berikut :20 

1. Pendaftaran tanah/pendaftaran hak atas tanah menjamin dengan sempurna 

bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah dan tidak 

dapat diganggu gugat, meskipun ia ternyata bukan pemilik yang berhak atas tanah 

tersebut. Memberikan kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah. 

2. Petugas pendaftaran tanah pejabat-pejabat balik nama tanah dalam sistem 

ini memainkan peran yang sangat aktif. Petugas/pejabat tersebut menyelidiki 

apakah hak atas tanah yang dipindahkan itu dapat didaftar atau tidak. Mereka 

menyelidiki identitas para pihak, wewenangnya dan apakah formalitas yang 

disyaratkan telah dipenuhi ataukah tidak.   

3. Hubungan hukum antara hak dari orang yang namanya terdaftar dalam buku 

tanah dengan pemberi hak sebelumnya terputus sejak hak itu didaftar. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sistem positif pendaftaran tanah 

 
20 Ibid., hlm.118-119. 
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memberikan jaminan hukum yang sangat besar kepada pihak yang terdaftar. Ini 

merupakan kelebihan dari sistem positif, namun sistem positif juga terdapat 

kelemahan, yakni : 

a) Peran aktif pejabat-pejabat balik nama memerlukan waktu yang lama;  

b) Pemilik yang berhak dapat kehilangan haknya di luar perbuatannya dan di 

luar kesalahannya (spoliatie);  

c) Apa yang menjadi wewenang pengadilan diletakkan di bawah kekuasaan 

administratif, artinya dalam penyelesaian persoalan, segala sesuatu yang 

seharusnya menjadi wewenang pengadilan menjadi wewenang administrasi.21 

Sebagaimana kelemahan tersebut terjadi karena sistem positif berlandaskan 

asas itikad baik, sedangkan tujuan dari asas itikad baik adalah untuk melindungi 

orang yang dengan itikad baik memperoleh sesuatu hak dari orang yang 

disangkanya adalah pemegang hak yang sah dari hak itu. Berdasarkan asas ini, 

orang yang memperoleh sesuatu hak dengan itikad baik tetap menjadi pemegang 

hak yang sah dari hak itu, meskipun orang yang mengalihkan hak itu ternyata 

bukan orang yang berhak.22 Boedi Harsono juga berpendapat dalam sistem 

publikasi positif orang yang dengan itikad baik dan dengan pembayaran (“the 

purchaser in good faith and for value”) memperoleh hak dari orang yang namanya 

terdaftar sebagai pemegang hak dalam register, memperoleh apa yang disebut 

suatu indefeasible title (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dengan didaftarnya 

namanya sebagai pemegang hak dalam Register. Juga jika kemudian terbukti 

bahwa yang terdaftar sebagai pemegang hak tersebut bukan pemegang hak 

sebenarnya.23 

 
21 Ibid 
22 Ibid., hlm.120. 
23 Boedi Harsono, op.cit., hlm.81. 
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Dihadapkan pada dua sistem besar pendaftaran tanah di dunia yaitu sistem 

positif dan sistem negatif, maka Indonesia memilih tidak berada pada salah satu 

sistem tersebut. Indonesia memiliki sistem pendaftaran tanah tersendiri, menurut 

R.Suprapto bahwa sistem pendaftaran tanah yang kita gunakan adalah sistem 

pendaftaran tanah negatif bertendensi positif, artinya pendaftaran hak-hak atas 

tanah dilaksanakan berdasarkan atas data-data yang positif, pejabat yang diserahi 

tugas melaksanakan pendaftaran mempunyai wewenang menguji kebenaran dari 

data-data yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran hak. Pendaftaran 

merupakan jaminan kepastian hukum dan alat pembuktian yang kuat, namun 

masih dapat dibantah, digugat di muka pengadilan.24 Pendapat yang sama juga 

dikemukakan oleh Adrian Sutedi, bahwa hukum tanah nasional menganut sistem 

publikasi negatif, tetapi bukan negatif murni, melainkan apa yang disebut sistem 

negatif yang mengandung unsur positif. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan 

Pasal 19 ayat (2) huruf C, yang menyatakan bahwa pendaftaran meliputi 

"pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat". Dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA juga dinyatakan bahwa 

"pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat". Pernyataan yang demikian 

tidak akan terdapat dalam peraturan pendaftaran tanah dengan sistem publikasi 

negatif murni.25 Jika ditinjau secara murni berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 

(2) huruf C disebutkan surat tanda bukti yang diterbitkan sebagai alat bukti yang 

kuat bukan terkuat atau mutlak, hal ini berarti pendaftaran tanah di Indonesia 

menganut stelsel negatif dimana apabila sertifikat tanah telah diterbitkan atas 

nama seseorang dan ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik 

yang lebih berhak melalui putusan lembaga peradilan, maka sertifikat tanah 

 
24 R.Suprapto, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, (Jakarta : CV.Mustari, 2006), hlm.324. 
25 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas.... op.cit., hlm.121. 
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tersebut dapat dibatalkan yang kemudian diberikan kepada pihak yang lebih 

berhak.26 

 
26 Chairul Basri Ahmad, Pendaftaran Tanah, Bulletin LMPDP, November 2007 - Januari 2008, hlm.2. 
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1. Penetapan Hakim (Beschikking) 

1.1 Putusan Hakim 

Putusan dalam bahasa Belanda yaitu vonnis yang diartikan putusan yang 

dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri perkara yang dibawa 

kehadapannya.Dalam mengambil keputusan haruslah didasarkan pada asas-asas 

hukum. Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau 

fundamen hukum. Adapun beberapa asas yang harus dipenuhi oleh hakim dalam 

membuat putusannya, yaitu: 

1. Memuat alasan yang jelas dan rinci. 

Asas ini memuat alasan yang jelas dan rinci maksudnya setiap putusan harus 

dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cuku, dimana pertimbangan 

tersebut didasarkan atas: 

a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan. 

b. Hukum kebiasaan. 

c. Yuriprudensi. 

d. Doktrin hukum. 

Putusan yang tidak memenuhi ketentuan diatas akan dianggap 

bahwa putusan tersebut tidak cukup pertimbangan27. 

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. 

Asas ini didapatkan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR. Asas ini 

haruslah dikatikan dengan posita penggugat dan apa yang diminta 

 
27 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 137. 
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penggugat dalam  bagian petitum. Inti dalam bagian ini adalah bahwa 

posita itu harus didukung bukti dan permintaan tuntutan haruslah 

nasional. Dengan bukti-bukti tersebut setiap petitum penggugat harus 

diadili dalam arti hakim mengurainya satu demi satu sesuai hukum. 

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. 

Asas putusan ini didapatkan dari Pasal 178 ayat (3) HIR, 

mengatur bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan melebihi yang 

diminta dalam permohonan atau gugatan. Dengan demikian, hakim 

tidak dapat mengabulkan gugatan lebih dari yang diminta penggugat 

dalam petitumnya yang dikenal dengan asas judex non ultra non petita. 

4. Putusan merupakan rekonsiliasi dan keseimbangan. 

Bila berpedoman pada pikiran Pound, inti putusan adalah 

melakukan rekonsiliasi (reconcling) dan keseimbangan (balancing). 

Pertama, pengadilan harus memuaskan semua kepentingan dengan 

pengorbanan sedikit-sedikitnya, meskipun ini sangat sulir dilakukan. 

Kedua, pengadilan tidak dapat sewenang-wenang atau sekehendaknya 

(arbitary), dalam pemahaman bahwa pengadilan harus memutuskan 

kasus yang sama dengan putusan yang sama. Ketiga, pengadilan harus 

mempuntai alasan rasional (national basis) dalam memutuskan hak 

baru atau menghilangkannya dan harus menerangkan alasannya28. 

5. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

 
28 Suri Ratnapala, Jurisprudence, Cambridge, University Press, 2009. 
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Pada umumnya setiap persidangan terbuka untuk umum, meskipun 

demikian untuk kasus-kasus tertentu, misalnya yang menyangkut 

susila, persidangan tertutup, namun sudah pasti, bahwa setiap 

pengumuman putusan sidang terbuka untuk umum dan bila hal tersebut 

tidak dilaksanakan maka putusan batal demi hukum (Pasal 13 ayat (2) 

& (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Namun yang pasti 

bahwa melalui putusan yang terbuka untuk umum dianggap dapat lebih 

mencegah pengadilan yang bersifat berat sebelah, karena publik tahu 

mengenai proses peradilan mulai dari awal hingga putusan29. 

 

1.2 Pertimbangan Hukum 

Pertimbangan hukum merupakan salah satu yang terpenting dalam putusan, 

karena dengan pertimbangan hukum sebagai dasar dari hakim untuk membuat inti 

sari pendiriannya dalam “amar”. Pengajuan keberatan atas putusan hanya dapat 

dilakukan dengan tepat, dengan memahami pertimbangan hukum oleh karena itu 

pertimbangan hukum sebaiknya dipahami dan diteliti dengan baik. Di bawah ini 

disajikan pokok-pokok penting dalam pertimbangan hukum, yaitu: 

1. Pengertian Pertimbangan Hukum 

Dalam hal pertimbangan ini juga dibahas oleh Prent K  bahwa 

Pertimbangan hukum adalah suatu pendapat yang disajikan hakim 

untuk memperkuat atau mendukung putusannya yang dituangkan 

dalam amar putusan dengan frasa “mengadili”. Untuk memahami 

 
29 M. Yahya Harahap, Hukum Acara… op.cit,. h. 803. 
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pertimbangan hukum dapat dikaitkan dengan istilah common law 

system, disebut “ratio decidendi”. 

Pemahaman tersebut diperlukan, karena bagaimana pun pastilah ada 

kesamaan pemikiran dengan sistem hukum kita30. 

Pertimbangan hukum itulah yang menjadi dasar pengadilan dalam 

mengambil keputusan, oleh karena itu kita harus cermat dan teliti untuk 

melihat pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum juga merupakan 

inti sari dari argumen dalam putusan yang merupakan analisis, 

pendapat yang akhirnya hakim menetapkan pendiriannya atas perkara 

yang dihadapi31. 

2. Argumen dalam pertimbangan hukum dan sistem hukum 

Tugas hakim ialah menentukan hak yang bersengketa dalam 

suatu putusan. Putusan itu dapat diambil dengan dasar atau alasan, 

yang bila dilihat dari sudut alasan dasar argumen, terdiri argumen 

prinsip (principle argument) ketika hakim mempertanggung jawabkan 

keputusan dengan menunjukan manfaatnya kepada komunitas politik 

secara keseluruhan32dan argumen kebijakan (argument of policies), 

dalam argumen ini membenarkan keputusan hakim, karena pada 

esensinya menghormati atau melindungi hak individu atau kelompok. 

Yang terakhir ini adalah pertimbangan hukum dalam mengambil 

keputusan. 

 
 

 

31 John Z, Loudoed, Memahami Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, h.66. 

32Ibid., h. 164 
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Pertimbangan hukum harus didasarkan pada fakta dalam 

persidangan berupa jawab menjawab antara penggugat dengang 

tergugat ataupun pemohon. Fakta itu berupa alat pembuktian seperti 

surat, saksi, pengakuan, sumpah yang kesemuanya dimuat dalam berita 

acara persidangan yang dipersiapkan oleh panitera. 

 


