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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum. Pada 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 

UUD 1945) menekankan bahwa Negara Indonesia bukan merupakan Negara 

Kekuasan namun bergantung pada Hukum. Penegasan ini terdapat dalam Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945 karena amandemen (1999-2000) itulah yang menetapkan 

“Indonesia merupakan Negara Hukum”. 1  Dengan terselenggaranya pendaftaran 

tanah pula maka selain memberi kepastian hukum juga memberikan perlindungan 

hukum bagi pemegang hak atas tanah.  

Kepastian itu tergantung pada hak menguasai Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar 

Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) menetapkan bahwa “bumi, air 

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan tetap yang terkandung di dalamnya, pada 

tingkat yang paling tinggi dibatasi oleh Negara. Dimana maksud yang 

melatarbelakangi penguasaan tanah oleh Negara adalah sebagai kekuasaan Negara 

untuk mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah, sehingga dapat memberikan 

keuntungan bagi masyarakat”.2 

Sebelum disahkannya UUPA, ada beberapa jenis hak atas tanah yang 

merupakan kebebasan tanah barat pada periode kadaster baru, yaitu hak eigendom, 

hak opstal, hak erfpacht, hak gebruik, tanah partikelir.Keistimewaan tanah 

Indonesia yang khas adalah hak erfpacht, tanah yasan, tanah ulayat, tanah titisara, 

tanah warisan, tanah glebangan, tanah daleman, tanah dinas, tanah wakaf dan tanah 

 
1
 Entah, Aloysius R.2016. Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila. Jurnal, Seminar 

Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 2, No.1, 2016. 
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khusus.3 Hak-hak atas tanah tersebut kemudian diubah menjadi hak-hak istimewa 

tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. 

Keberadaan tanah sangat penting bagi keberadaan manusia. Karena hampir 

semua bagian dari keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan 

tanah. Tanah tidak hanya dilihat dari sudut pandang finansial, tetapi juga mencakup 

semua keberadaan manusia.4  

Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut BPN) yang bertanggung 

jawab menyelesaikan bidang pendaftaran dan yang diberi kewenangan untuk 

menangani penyelenggaraan pertanahan di Negara Indonesia. pendaftaran 

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan/Kota. BPN dibentuk dengan Surat 

Keputusan Nomor 26 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Pertanahan Umum, 

kemudian ditambah dengan Surat Keputusan No. 154 Tahun 1999 dan selanjutnya 

direvisi dengan Pengumuman Resmi no. 95 Tahun 2000 kemudian berbeda dengan 

Perpres No. 10 Tahun 2006 dan akhirnya direvisi dengan Perpres No. 20 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pertanahan Umum (selanjutnya disebut dengan 

Perpres No.20 Tahun 2015). 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 20 Tahun 2015, 

“BPN adalah Badan Pemerintah Non-Kementrian yang berada di bawah Presiden. 

BPN dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan/Kota. Untuk melaksanakan 

kewajiban dan fungsi dari BPN daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi di Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan Pemerintah/Kota di 

Kabupaten/Kota. Salah satu unsur BPN adalah pengaturan dan jaminan hak atas 

tanah. Pelaksanaan kewenangan dapat dilakukan oleh Kepala BPN sendiri atau 

kewenangan tersebut dapat pula oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, atau 

Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota”.5 

Mengingat Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah) “untuk 

 
3
 Waskito dan Hadi Arnowo. 2019. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Cetakan 

ke-1. Jakarta. Prenadamedia Group. Hal. 22. 
4
 Limbong, Bernhard. 2012. Konflik Pertanahan, Jakarta.Margaretha Pustaka. Hal. 27. 

5
 Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 20 Tahun 2015 
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menyelesaikan pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Badan Pertanahan 

Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya 

disebut PPAT) dan pejabat lain yang diberi wewenang untuk melakukan hal-hal 

tertentu sesuai Peraturan Pemerintah ini serta peraturan dan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan.”6 

Kegiatan pendaftaran tanah terdapat pada Pasal 19 ayat (2) UUPA yang yang 

juga dijelaskan dalam PP Pendaftaran Tanah, khususnya kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Seperti yang 

diketahui belakangan ini, sebelum disahkannya UUPA, terdapat 2 (dua) macam hak 

atas tanah, yaitu hak atas tanah yang tunduk pada peraturan barat dan hak atas tanah 

yang tunduk pada hukum adat. Salah satu tujuan dideklarasikannya UUPA adalah 

meletakkan dasar untuk meletakkan solidaritas dalam pengaturan hukum 

pertanahan.7 Untuk mewujudkan solidaritas hukum pertanahan, maka tidak lagi ada 

perbedaan antara hukum tanah barat dan hukum tanah adat. Maka dari itu, tidak ada 

lagi hak atas tanah yang bergantung pada hukum barat maupun hak atas tanah yang 

tunduk pada hukum adat, semua hak atas tanah hanya tunduk pada UUPA. 

Hasil akhir dari pelaksanaan pendaftaran tanah sekaligus tanda bukti hak atas 

tanah adalah dikeluarkannya sertifikat yang dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan/Kota. Pada Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaan Tanah menyatakan bahwa: 

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dengan cara 

jual beli, tukar menukar, hibah, penghasilan dalam perseroan, dan perbuatan hukum 

lain pengalihan hak, kecuali peralihan hak melalui lelang, yang hanya dapat 

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 

sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku”.8 

Hak milik atas tanah tidak dapat dialihkan melalui jual beli tanpa terlebih 

dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Ketika kegiatan jual beli telah selesai, maka pembayaran 

dengan tunai diterima oleh penjual, sekaligus menyerahkan produk yang akan 

 
6
 Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

7
 Santoso, Urip.2015. Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta. Prenada Media Group. Hal.113. 

8
 Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
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dijual pada yang membeli. Kegiatan Jual beli jika dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh atau secara substansi disebut sebagai “clear and money”, namun bila 

ditinjau pada Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 

perdagangan bersifat sebagai berikut: 

“Perjanjian pada jual beli, dimana satu pihak setuju untuk menyerahkan suatu 

barang dan pihak yang lain setuju untuk membayar sejumlah uang yang telah 

disepakati”.9  

Kesepakatan dan perolehan tanah dituangkan pada akta, khususnya Akta Jual 

Beli, yang disingkat AJB, yang merupakan bukti sah bahwa hak atas tanah dan 

bangunan telah dialihkan kepada pihak lain. AJB haruslah dibuat oleh PPAT dan 

dihadiri para pihak. Untuk tempat-tempat tertentu yang masih jarang PPAT, AJB 

dibuat di hadapan camat. Berdasarkan hukum proses pengalihan hak atas tanah dan 

juga bangunan diharuskan melalui PPAT dengan membuat AJB. jual beli yang telah 

terjadi dapat dibuktikan dengan AJB, kemudian proses penerbitan atas sertifikat 

yang akan dibalik nama dapatlah dilakukan. 

Maksud dari penerbitan sertifikat pada hal pelaksanaan pendaftaran tanah yakni 

supaya pemegang hak tidak diragukan lagi, dan bisa menunjukkan dia adalah 

pemegang hak yang sah. Sertifikat yang telah terbit berfungsi untuk keperluan 

pihak yang memiliki hak atas tanah sesuai dengan keterangan sebenarnya juga 

keterangan yuridis dan dalam buku tanah sudah tecantum. Kepastian hukum bagi 

pemegang hak atas tanah, termasuk kejelasan luas, batas, dan wilayah sebidang 

tanah, serta kepastian hukum atas hak atas tanahnya terjamin di dalam Sertifikat. 

Seseorang yang tercantum namanya di dalam sertifikat, dengan kepastian hukum 

tersebut dapat diberikan perlindungan hukum dari orang lain dan dapat juga 

menghindari perkara, sengketa, ataupun konflik dengan orang lain.10  

Hasil akhir dari prosedur pendaftaran tanah, adalah sertifikat, memberikan bukti 

hak bagi pemegangnya, tetapi tidak menjamin terpenuhiya dari tujuan pendaftaran 

 
9
 Subekti, R. R. Tjitrosudibio. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta. Pradnya 

Paramita. Hal. 366.  
10

 Sutedi, Adrian. 2006. Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas 

Tanah. Jakarta. Bina Cipta. Hal. 23. 
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tanah, Sertifikat dapat dicabut jika pada proses penerbitan adanya suatu cacat 

administrasi. 

Dalam  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus 

Pertanahan (selanjutnya disebut Perkaban No. 21 Tahun 2020) menyatakan “Badan 

Pertanahan Nasional sebagai kantor pemerintahan yang diberi wewenang oleh 

peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan”.11 Sudah sewajarnya untuk 

bersifat menyeluruh dan hati-hati terhadap sertifikat-sertifikat dalam proses 

pemeriksaan yang akan diterbitkan untuk menghindari atas adanya cacat hukum 

administrasi agar dapat terhindar sengketa tanah. Kegiatan pemerintah tidak pada 

rangka kebebasan, mengingat konstitusi atau hukum harus dipatuhi sehingga tidak 

dilakukan secara asal-asalan, baik dalam kerangka pikiran kegiatan yang 

melampaui batasan kekuasaan, melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai 

dengan posisi dan juga tugas mereka atau pula sewenang-wenang menjadi sebuah 

alasan untuk melakukan suatu tindakan.12  

Penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan, misalnya terbitnya 

sertifikat tanah cacat hukum administrasi terbit, harus di tuntaskan karena dapat 

mengakibatkan sertifikat tanah kehilangan kekuatan hukumnya dan bukti 

kepemilikan tanah tidak bisa dipakai karena keabsahannya secara hukum tidak 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Seperti yang ditemukan dalam kasus dimana pemegang sertifikat dan pemilik 

tanah terjadi sengketa pertanahan, pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN.CJR, 

pada kasus kredit antara pihak TS dengan pihak DS, terjadinya kredit tersebut 

didasarkan dengan perjanjian lisan selama TS belum dapat mengembalikan uang 

milik DS , maka DS dapat mengelola Rumah dan Toko diatas tanah Sertifikat 

No.908/Sindang Asih yang Sertifikatnya dibalik namakan tanpa sepengetahuan 

pemilik sah oleh pihak DS. Sebelum menjadi Sertifikat, DS telah membuat AJB 

 
11

 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 

2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan 
12

 Jeddawi, Murtir. 2011. Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah. Yogyakarta. 

Total Media. Hal. 2. 
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atas SHM No. 908/Sindang Asih yang tercantum dengan nama TS yang pembuatan 

dan/atau di hadapan PPAT bernama AM tanpa sepengetahuan dan seijin pihak TS. 

Bahwa berdasarkan bukti dan saksi, bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli 

antara pihak DS dengan pihak TS, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

dan ditemukan fakta kelalaian yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan AJB, 

PPAT AM sengaja memberi kesempatan, sarana atau pemalsuan keterangan, yaitu 

berupa keterangan dalam akta jual beli karena seolah-olah telah terjadi jual beli 

antara pihak TS dan pihak DS tidak sesuai dengan fakta yang ada. Putusan yang 

menyatakan AM sebagai PPAT dinyatakan perbuatan melawan hukum telah ia 

lakukan, dan batal demi hukum atas AJB Nomor 117/2007 tgl 23-04-2007, dan 

menyatakan bahwa sertifikat hak milik Nomor 908/Sindangsih merupakan milik 

TS. 

Adapula kasus penerbitan sertifikat tanah yang cacat administrasi pada Putusan 

PN.Tangerang No. 97/Pdt.G/2015/PN.Tng yang di tinjau kembali pada Putusan 

Peninjauan Kembali Nomor 336 PK/Pdt/2017 dimana kasus ini bermula bahwa 

pihak Bimo adalah pemilik tanah dan bangunan, yang telah tercantum dalam SHGB 

No.795/Sukanagalih yang luasnya 300 m2, dan pada tanggal 11 juli 2011 Herwanto 

selaku tergugat 1 tanpa sepengetahuan pihak Bimo telah membuat akta kuasa 

penjual Nomor 05 yang dibuat oleh Sulistiyono,S.H.,M.Kn., dengan cara 

memalsukan tandatangan Penggugat dalam akta kuasa penjual tersebut, dimana 

dalam akta tersebut, seolah-olah Terdakwa I diberi izin untuk menjual tanah milik 

bimo tersebut, lalu tandatangan Penggugat dipalsukan dalam akta kuasa tersebut, 

Tergugat I dan Tergugat II membuat AJB Nomor 86/2013 pada 12 september 2013, 

dibuat PPAT di Kabupaten Cianjur yang bersangkutan bernama Didi Santoso, 

S.H.,M.Kn., dimana dalam AJB tersebut disebutkan HR sebagai penjual 

berdasarkan surat kuasa menjual No. 05 pada 11 Juli 2011 dengan Tergugat II 

sebagai pembeli dengan harga sebesar Rp396.000.000, berdasarkan AJB No. 

86/2013 tanggal 12 September 2013 Tergugat II dengan dibantu oleh Tergugat IV 

mengajukan permohonan balik nama sertifikat HGB Nomor 795/Sukanagalih 

semula tertera nama Bimo Kuntjoro, S.H (Penggugat) menjadi Agus Salim kepada 
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Tergugat V atas permohonan balik nama tersebut Tergugat V mengabulkan balik 

nama sertifikat HGB Nomor 795/Sukanagalih menjadi atas nama Agus Salim.  

Bahwa atas akta yang cacat hukum tersebut maka Balik Nama Sertifikat HGB 

Nomor 795/Sukanagalih dari  Bimo Kuntjoro (Penggugat) menjadi Agus Salim 

adalah cacat hukum, batal demi hukum, dan tidak memiliki kedudukan hukum 

karena dibuat berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 05 tanggal 11 Juli 2011 

palsu (akta palsu) dan Akta Jual Beli Nomor 86 tanggal 12 September 2013 

merupakan hasil rekayasa semata. Selain itu ada pula terbitnya sertifikat cacat 

administrasi dimana kasus pada Putusan PT. Bandung Nomor 

168/Pdt/2016/PT.Bdg dimana kasus ini bermula seorang ahli waris H. Aep 

Saefudin Zuhri bernama Asep Ahmad Andriana, tanpa diketahui dan tidak meminta 

izin ahli waris H.Aep Saefudin Zuhri lainnya telah membuat kesepakatan dengan 

H. Abdurahman Saleh (Tergugat  III), HM.  Ralibi  Muslim  (Tergugat  I) bahwa 

SHM atas nama  H.Aep Saefudin Zuhri diganti atas nama Haji Munawar Ralibi 

Muslim,  npa diketahui dan tidak meminta izin ahli waris  H.Aep Saefudin  Zuhri  

lainnya dengan AJB  No.188/2010, 185/2010, 186/2010, 187/2010 yang dibuat 

dengan rekayasa seolah-olah terjadi jual beli antara para pihak, kemudian AJB 

tersebut untuk penerbitan balik nama sertifikat hak milik Nomor : 1003/Cibiuk, 

1448/ Cibiuk, 1446/ Cibiuk, 1076/ Cibiuk, 1077/ Cibiuk tanggal 02-07-2010, yang 

diputuskan oleh Hakim ditetapakan setidak tidaknya tidak berkekuatan hukum atau 

ditetapkan batal. 

Kemudian atas kasus-kasus tersebut terdapat sertifikat cacat hukum 

administrasi, dimana Kesalahan berikut dapat dicegah jika BPN sebagai entitas 

yang bertanggung jawab atas pendaftaran tanah menerapkan kehati-hatian dalam 

proses pendaftaran tanah. 

Para masing pihak menyatakan jika dia adalah pemilik asli tanah dalam 

skenario di atas. Meskipun pengadilan akhirnya menentukan siapa pemilik 

sebenarnya dari sebidang tanah setelah persidangan, ternyata hal ini tetap 

mengakibatkan kerugian kepada pihak terkait, termasuk kerugian yang materil dan 

immaterial yang dapat dihindari jika sertifikat tanah tidak memiliki cacat 

administrasi. Penelitian penulis ini yakni dapat dipertanggungjawabkan oleh 
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penulis, dan penulis sudah melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang hampir mirip dengan penelitian penulis sebagai berikut: 

1. Jurnal Ilmiah dengan judul“Analisis Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Milik 

Atas Tanah Karena Menjalankan Putusan Pengadilan” oleh Nurul Fitria, Muh. 

Arfah Pattereng, Zulkifli Makkawaru, Paradigma Administrasi Negara, Vol. 3 

No.2- Juni 2021, hasil penelitian menunjukkan pada perkara Nomor : 

40/PDT.G/2008/PN.SUNGGU, Tergugat telah menguasai tanah Penggugat 

sebagai pemilik yang sah dan tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada 

Tergugat atau pihak lain manapun.  

Tanah Penggugat telah dijual dan dibeli secara mencicil oleh Tergugat, 

tetapi Tergugat belum membayar seluruh harga pembelian sampai gugatan ini 

diajukan. Ternyata atas nama Terdakwa, bahwa suatu perbuatan melawan 

hukum karena merugikan kepentingan hukum Karena perbuatan hukum 

tersebut di atas jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang yang ada, maka 

atas perbuatan Tergugat yang tidak membayar harga pembelian dicirikan 

sebagai perbuatan wanprestasi.  

Akta jual beli tanah dibatalkan sebagai akibat dari batalnya Hak Milik atas 

tanah berdasarkan Putusan Pengadilan, dan tanah yang disengketakan menjadi 

milik penggugat. Itu didasarkan pada pemikiran. Majelis Hakim sesuai Putusan 

Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 40/PDT.G/2008/PN.SUNGG tanggal 30 

September 2009 Jo. Substansi Pembatalan adalah membatalkan Sertifikat Hak 

Milik No. 01006/Panciro tanggal 28 November 2013 sebagaimana diuraikan 

dalam Surat Ukur No. 00541/Panciro 2013 tanggal 15 November 2013, seluas 

5.596 M2, sampai saat ini tercatat atas nama DRS. H. A. Salam Manruppai 

dalam pendaftaran umum dan pencatatan lainnya dalam administrasi 

pendaftaran di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Provinsi 

Sulawesi Selatan dan mencabut buku tanah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

State of the art penelitian ini adalah pada penelitian diatas ada kemiripan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan. namun memiliki perbedaan yang 
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sangat besar, bahwa objek yang diteliti adalah sama tentang sertifikat tanah, 

namun sertifikat yang diterbitkan pada penelitian ini cacat hukum karena cidera 

janji sedangkan kasus sertifikat pada penelitian peneliti adalah jual beli fiktif, 

dan putusan pengadilannya berbeda. 

2. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Sertifikat Hak 

Milik (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482/Pdt.G/2016)” Oleh Chintya 

Rosanie, Tesis Universitas Sumatera Utara, 2018, hasil penelitian tentang telah 

diterbitkannnya Sertifikat Hak Milik Nomor 5904/Simpang Selayang/2015 

tertanggal 18-12-2015 oleh Tergugat II a.n Tergugat I dimana Penggugat 

diyakini telah menciptakan dasar-dasar hak yang tidak wajar, sehingga 

menghalangi Penggugat untuk menggunakan haknya sebagai warga negara 

Indonesia, dalam hal ini memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah Penggugat 

(yang berada di bawah penguasaan dan eksploitasi Penggugat).  

Surat Keterangan Tanah No. 180775/A/I/20 tanggal 14 Oktober 1974 

dengan luas 5.516 M2 a.n Tergugat I yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah 

Deli Serdang (Turut Tergugat III) Jika dasar hak salah dan tidak sesuai dengan 

kenyataan, adalah sah dan masuk akal untuk menganggapnya tidak valid atau 

tidak valid. Kemudian Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik 

Nomor 5904/Simpang Selayang/2015 karena kesalahan atau cacat hukum. 

Akibat hukum dari putusan majelis hakim tersebut dapat dilihat pada butir 4 

dan 5 yang menyatakan bahwa Sertifikat Tanah Nomor 180775/A/I/20 tanggal 

14 Oktober 1974 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Bupati Ketua 

Wilayah Deli Serdang (Tergugat III) tidak mengikat secara hukum atas tanah 

yang bersangkutan dan bahwa sertifikat hak milik nomor 5904/Simpang 

Selayang /2015 tanggal 18-12-2015 nomor 00577/Simpang Selayang/2015 

tanggal 12-04-2015 atas nama Tergugat I Sertifikat tersebut telah dinyatakan 

batal demi hukum “tidak berkekuatan hukum”.tidak mengikat secara hukum 

atas tanah tersebut.  

State of the art penelitian ini adalah pada penelitian diatas ada kemiripan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan. namun memiliki perbedaan yang 
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sangat besar, bahwa objek yang diteliti adalah sama tentang sertifikat tanah 

cacat hukum, namun putusan pengadilannya berbeda.  

3. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Sertifikat dalam 

Penerapan Stelsel Publitias Negatif Berunsur Positif” oleh Alya Bella Tarusita 

dan Siti Malikthun Badriyah, notarius, Volume 12 Nomor 1 (2019) hasil 

penelitian menunjukan pada perkara Nomor: 676/Pid.B/2016/PN.SMG Dalam 

kasus posisi ini terdiri atas setelah menerima sertifikat penjual AJB No. 74 dan 

SHM No. 1004 atas nama Tergugat yang diterbitkan, Tergugat menjual tanah 

dengan SHM nomor 1004 pada EL, Tanah di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 

55 Semarang tidak pernah dijual oleh sauda MA kepada Tergugat. Pada 15 

April 2010, tergugat mengajukan permohonan kepemilikan tanah dengan AJB 

Nomor 74 tanggal 25 Februari 2010 dan persyaratan lainnya, dan Kantor 

Pertanahan Semarang menyetujui keputusannya No. 520.1/218/10/1/258/2010 

tanggal Mei 25 tahun 2010 tentang pemberian hak. Menurut bukti-bukti yang 

diberikan dalam persidangan, Santoso Panji telah diperlakukan tidak adil oleh 

BPN Kota Semarang. Menurut Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, 

Terdakwa III menerbitkan surat keterangan yang menjadi pokok perkara yang 

diterbitkan tidak berdasarkan ketentuan yang ada. 

State of the art penelitian ini adalah penelitian di atas ada kemiripan dengan 

penelitian yang peneliti lakukan. namun memiliki perbedaan yang sangat besar, 

bahwa objek yang diteliti adalah sama tentang sertifikat tanah cacat hukum, 

namun putusan pengadilannya berbeda.  

Setelah membandingkan dengan penelitian terdahulu seperti yang 

diuraikan di atas, kebaruan dalam penelitian ini adalah pada metode 

pendekatan dengan studi kasus pada penelitian ini yang menekankan pada 

tanggungjawab Kantor Pertanahan Cianjur atas cacat administrasi pada 

sertifikat tanah akibat jual beli fiktif dan bentuk perlindungan hukum bagi 

pemegang hak atas tanah dalam perkara sengketa pertanahan akibat terbitnya 

sertifikat tanah cacat administrasi sehingga dalam penelitian ini tidak terdapat 

unsur subantsial terkait karya ilmiah orang lain yang pernah disusun dan ditulis 

sebelumnya. 
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Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

penulis mengangkat suatu judul yang akan dibahas dalam tesis ini adalah “CACAT 

ADMINISTRASI PADA SERTIFIKAT TANAH AKIBAT JUAL BELI 

FIKTIF (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur).” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan latar 

belakang masalah : 

1. Bagaimana tanggung jawab Kantor Pertanahan Cianjur atas terbitnya 

sertifikat tanah cacat administrasi akibat peralihan hak melalui jual beli 

fiktif? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah 

dalam perkara sengketa pertanahan akibat terbitnya sertifikat tanah cacat 

administrasi?   

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis tanggungjawab Kantor Pertanahan Cianjur atas 

terbitnya sertifikat tanah cacat administrasi akibat peralihan hak melalui jual 

beli fiktif. 

2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak atas 

tanah dalam perkara sengketa pertanahan akibat terbitnya sertifikat tanah 

cacat administrasi. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat-manfaat yakni: 

1. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan pada 

perkembangan ilmu hukum serta dapat menyampaikan sumbangan atas 

pemikiran pada referensi di bidang Hukum Perdata serta Hukum Agraria 

pada khususnya terhadap penyelesaian sengketa pertanahan yang berkaitan 

dengan  peralihan hak atas tanah. 
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2. Aspek Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan masukan dan 

pemikiran-pemikiran yang baru dikalangan masyarakat Indonesia, 

khususnya untuk Instasi pemerintah yakni Badan Pertanahan Nasional 

sebagai pelaksana teknis pendaftaran tanah dan PPAT, agar dapat 

menyadari bahwa sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan atas 

perbutan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum dari persoalan-

persoalan baik itu pidana maupun persolan perdata yang berkaitannya 

dengan peralihan hak atas tanah jika tidak sesuai berdasarkan ketentuan 

hukum yang berlaku.  

1.5.  Kerangka Konsep  

Sesuatu hal yang penting dari teori adalah suatu konsep. Konsepsi dapat 

diartikan sebagai usaha dalam menyusun sesuatu dari tidak tertata menjadi 

suatu hal yang berwujud, yang biasa juga dikatakan sebagai definisi 

operasional Sangat penting untuk dapat membedakan antara perbedaan arti  

ganda dari berbagai definisi yang digunakan. 

Maka dari itu, permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab dengan 

cara pendefinisian dari beberapa konsep dasar supaya operasional dapat 

diraih hasil penelitian yang telah sinkron dengan tujuan, yakni: 

1. Cacat administrasi adalah adanya suatu kekurangan atau cacat karena 

tidak sesuai prosedur yang ada. 

2. Sertifikat Tanah adalah “sertifikat” sebagai pembuktian hak atas tanah, 

hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan 

hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c 

UUPA yang masing-masing telah didaftarkan di buku tanah yang 

berlaku.Tanda bukti dari kepemilikan dan hak tanah atau lahan yang 

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah Sertifikat Tanah. 

3. Jual beli fiktif adalah jual beli yang bersifat fiksi, tidak sama dengan 

kenyataan, atau tidak nyata, yang merupakan khayalan, atas sesuatu 

yang direkayasa atau dibuat-buat.  
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4. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional pada 

wilayah Kabupaten atau Kota, atas kegiatan pendaftaran tanah. Kantor 

Pertanahan yang ditujukan didalam penelitian ini adalah Kantor 

Pertanahan Kabupaten Cianjur.  

5. Peralihan hak atas tanah adalah pemindahan hak atas tanah dan hak 

milik satuan rumah susun secara jual beli, tukar menukar, hibah, 

penghasilan dalam perusahan dan tindakan hukum atas pengalihan hak 

lain-lain, terkecuali atas pengaliham hak secara lelang dan hanya bisa 

terdaftar jika terbukti dengan akta PPAT yang berwenang berdasar pada 

Undang-undang yang berlaku. 

6. Keabsahan adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah sesuatu telah sah, ataupun kesahan 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara pada proses investigasi 

yang memakai cara pengartian dan teori yang bersifat logis analitis, 

berdasarkan dalil , rumus-rumus, dan teori-teori dari sebuah ilmu tertentu, 

untuk menguji kebenaran suatu makna atau teori tentang tanda-tanda atas 

peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau insiden hukum eksklusif.  

Methods yaitu bahasa yunani yang diartikan metode, yang artinya jalan 

ataupun cara. Berhubungan adanya proses ilmiah, maka metode mengenai 

masalah kerja agar bisa memahami suatu objek yang menjadi tujuan dari 

ilmu yang terkait. Susunan atas penelitian dapat dimulai bermula 

mengumpulkan dari beberapa data, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode penelitian : 
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1.6.1 Uraian Tipe Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, 

penelitian ini merupakan penelitian dilakukan dengan mengkaji 

gagasan, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan penelitian ini berdasarkan bahan hukum utama. 

Kajian ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-

undangan yang relevan di bidang pendaftaran tanah, penyelesaian 

masalah pertanahan yang berkaitan dengan hukum, dan perlindungan 

hukum terhadap hak atas tanah yang cacat hukum, serta didukung 

dengan wawancara beberapa narasumber.  

1.6.2 Pendekatan yang digunakan 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dilakukan untuk meneliti 

aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian, dan pendekatan 

sosiologis untuk mendapatkan data hasil wawancara. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji implementasi 

norma atau asas hukum dalam praktik hukum. Penelitian ini didukung 

dengan wawancara dengan narasumber yang relevan dengan bahasan 

Tesis, yakni dengan Dicky Rizal Samsir Alam,S.Si Kepala Seksi 

Pengendalian dan Penangan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten 

serta Dani Ramdani Sukirman,S.H Kepala Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. 

1.6.3 Sumber-sumber bahan penelitian 

Pengumpulan sumber-sumber bahan penelitian merupakan bagian 

terpenting dari sebuah penelitian, karena bahan-bahan yang 

diperlukan akan dikumpulkan, yang kemudian akan diperiksa dengan 

menggunakan kriteria yang ada. Pendekatan pengumpulan data dari 

literatur digunakan dalam penelitian ini, yang dilengkapi dengan data 

lapangan berupa wawancara. Peneliti membutuhkan sumber-sumber 

yang dapat disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, 
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maupun tersier, untuk menjawab tantangan hukum dan menawarkan 

preskripsi tentang apa yang seharusnya, yaitu: 

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas. 

Bahan hukum primer adalah mengenai peraturan perundang-undangan. 

Peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni terkai dengan 

penelitian yang dilakukan, sebagai berikut: 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 

e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah 

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah 

Susun, dan Pendaftaran Tanah 

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan 

j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan 

dan Penyelesaian Kasus Pertanahan  

k. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 

tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan  

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161848/pp-no-18-tahun-2021
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l. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 336 PK/Pdt/2017 

m. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 

168/Pdt/2016/PT.Bdg 

n. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No. 5/Pdt.G/2021/PN.CJR 

2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi dokumen yang tak 

resmi masalah hukum. Publikasi tersebut terdiri atas buku yang 

menyampaikan permasalahan pada hukum, skripsi, tesis dan 

disertasi hukum, publikasi hukum, dan putusan pengadilan . 

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan 

dan mengarahkan petunjuk pada bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari kamus hukum, 

ensklopedia, dan juga sebagainya. 

Sebagai pelengkap data sekunder, Dalam penelitian ini dilakukan 

dengan studi lapangan (field research) yaitu dengan melakukan 

wawancara kepada narasumber, dalam hal ini wawancara akan dilakukan 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur untuk memperoleh pembahasan 

dalam tesis ini. 

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Sumber 

Prosedur penumpulan sumber-sumber ini menggunakan analisis 

kualitatif, Secara khusus, dengan mendeskripsikan, mendeskripsikan, 

dan menjelaskan materi penelitian dengan bahasa yang tertata, kohesif, 

dan efektif yang memudahkan pemahaman dan interpretasi isi kajian. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah 

yang dibagi ke dalam 5 (lima) bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini 

ke dalam bab-bab dan sub bab-bab merupakan untuk menjelaskan dan 

menguraikan setiap permasalahan. 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENDAFTARAN   

SERTIFIKAT TANAH ATAS PERALIHAN HAK MELALUI JUAL 

BELI 

Bab ini akan membahas grand theory yang digunakan, pendaftaran tanah 

sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah, pengertian, dasar hukum, dan syarat-

syarat dalam jual beli tanah, pengaturan peralihan hak atas tanah melalui jual 

beli menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia 

BAB III : TANGGUNG JAWAB  KANTOR PERTANAHAN  ATAS  

TERBITNYA SERTIFIKAT TANAH MENGANDUNG CACAT 

ADMINISTRASI AKIBAT PERALIHAN HAK MELALUI JUAL BELI 

FIKTIF  

Bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang relevan dengan permasalahan 

dan pembahasannya mengenai, penyelesaian perkara atas terbitnya sertifikat 

mengandung cacat administrasi,faktor terjadinya penerbitan sertifikat tanah 

mengandung cacat administrasi akibat jual beli fiktif,  tanggung jawab kantor 

pertanahan atas terbitnya sertifikat mengandung cacat administrasi akibat 

peralihan hak melalui jual beli fiktif 

BAB IV : BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PERKARA SENGKETA 

PERTANAHAN AKIBAT TERBITNYA SERTIFIKAT TANAH 

CACAT ADMINISTRASI  

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan 

dan pembahasannya mengenai, keabsahan sertifikat hak milik mengandung 

cacat administrasi, Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas 

tanah dalam perkara pertanahan akibat terbitnya sertifikat tanah cacat 

administrasi. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan sebuah kesimpulan dan saran daripada hasil penelitian ini 

dan lampiran-lampiran yang terkait akan disertakan dari penelitian yang 

dilakukan di lapangan yang dipegunakan sebagai bahasan penelitian.
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