
40 

 

BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Putusan Hakim Dalam Kasus Sertifikat Ganda Pada Putusan 

No.01/G/2014/PTUN.BJM Ditinjau Dari Tujuan Hukum. 

1. Deskripsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 

Nomor 01/G/2014/PTUN.BJM. 

 

Para Pihak dalam putusan ini mempermasalahkan terkait sertifikat 

ganda dengan Penggugat bernama hj. siti ratna al.m, memberikan kuasa 

kepada Arpawi Ramon,SH., Advokat yang Kantor Hukum Arpawi Ramon, 

SH., & Partners, beralamat di Jalan 9 Oktober Nomor 45, RT.13/RW.01, 

Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. 

Adapun yang menjadi Tergugat dalam putusan ini adalah Kepala 

Badan Pertanahan Kota Banjarmasin, Syaifuddin,SH.Sebagai Kasi 

Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, 

Noorhani,S.SitKasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Banjar dan Fahriansyah, SH. (Tonny Suryadi, 

Conny Suryadi,Yenny Suryadi, Fonny Suryadi)46 

Posisi Kasus 

 Pada putusan ini yang menjadi objek sengketa dalam adalah Surat 

Keputusan Tata Usaha Negara Berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor: 1564    

Desa Gambut tertanggal 7 Februari 1985 dengan gambar situasi tanggal 

18Mei 1983 Nomor : 624/1983, luas 10.853 M2 (sepuluh ribu delapan 

ratus limapuluh tiga meter persegi) masing-masing atas nama: Fonny
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Suryadi, Conny Suryadi, Tonny Suryadi, Yenny Suryadi.47Surat 

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa tersebut telah 

memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 

2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan ddan atau au 

pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara 

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi 

seseorang atau badan hukum perdata. 

Dari kronolohi putusan ini diterangkan bahwa Penggugat memiliki 

sebidang tanah yang terletak di Jalan A.Yani KM.16,20 RT.17 Kelurahan 

Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar- Provinsi Kalimantan 

Selatan dengan ukuran Panjang 340 Meter dan Lebar 37,40 Meter. 

sebidang tanah tersebut Penggugat peroleh melalui ganti rugi dari 

Noorkamsiah selaku kuasa dari ahli waris Ny.(Janda) Bastiah sebagaimana 

diuraikan dalam akta notaris nomor: 02 tanggal 01 Agustus 2013 jenis 

Akta tentang pemindahan dan penyerahan Hak atas Tanah yang dibuat 

olehNotaris Agustri Paruna. SH, Notaris di Kota Palangkaraya, bahwa 

untuk memperoleh Hak Kepemilikan, Penggugat telah mengajukan 

permohonan penerbitan sertipikat Hak Milik kepada Kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar/Tergugat dengan nomor 

berkas permohonan 8088/2013, yang dibawa oleh Tergugat pada tanggal 
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19 Agustus 2013 beserta persyaratannya, tanda lunas pajak sejak tahun 

2010 s/d 2013, dan bukti lunas biaya pengukuran, persetujuan pihakpihak 

pemilik tanah yang berbatasan.48 

Kemudian sejak diajukan permohonan sertipikat Hak atas tanah 

tersebut diatas, tergugat telah juga melakukan pengukuran dengan gambar 

ukur Nomor : 16/6/Tahun 2013 dengan telah diberi persetujuan Tetangga 

batas tanah dan Instansi Terkait namun sampai saat ini tidak ada 

kelanjutannya, bahkanPenggugat pada tanggal 15 Desember 2013 pernah 

menanyakan kepada Tergugat mengenai proses permohonan penerbitan 

sertipikat, namun Penggugat diberikan Surat hasil peninjauan lokasi yang 

menerangkan ada terjadi tumpang tindih dengan objek sengketa SHM: 

1564 dengan memberikanfotocopy objek sengketa tersebut, karena 

tergugat telah jelas melakukan tindakan yang bertentangan dengan 

peraturan perundangundangan yang berlaku, maka, cukup, alasan bagi 

penggugat memohon agar yang yang terhormat Ketua/Majelis Hakim 

Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan dan/atau menyatakah tidak sah 

serta selanjutnya memerintahkan tergugat untuk mencabut Obyek 

SengketaSehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat dinyatakan 

telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan 

diamanatkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan Sebagaimana ditentukan dalam 

pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tabun 2004 tentang perubah atas 
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Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar-Dasar 

Pokok Agraria khususnya Pasal 19 ayat (1) yang isinya : "untuk menjamin 

kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan 

peraturan pemerintah." 

Namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan 

penyelidikan bidang tanah tersebut dan penetapan batas-batasnya, dan di 

lapangan tidak ada tanda tanda batas tanah sebagaimana dimaksud oleh 

Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang sertifikat Hak Milik Nomor: 

1564 tertanggal 7 Februari 1985 dengan gambar situasi tanggal 18 Mei 

1983 Nomor : 624/1983, luas 10.853 M (sepuluh ribu delapan ratus lima 

puluh tiga meter persegi) tersebut.Keputusan Tata Usaha Negara tersebut 

telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tujuan hukum 

yang telah ada dalam teori-teori hukum, yang mengutamakan landasan 

peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat di dalam 

menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut telah 

mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah 

hak milik Penggugat karena bertumpang tindih dengan hak milik orang 

lain. Adapun Asas (Kejujuran) dalam hal ini Tergugat tidak terbuka 

sebelum mengeluarkan Keputusan, sehingga Penggugat menjadi pihak 

yang dirugikan.Asas ketertiban Penyelenggaraan Negara, yang menjadi 
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landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggaraan negara, namun tindakan Tergugat dalam mengeluarkan 

Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak melaksanakan asas-

asas tersebutkarena Penggugat adalah pihak yang memiliki lokasi obyek 

sengketa berdasarkan bukti fisik berupa menempati atau menguasai area 

bidang tanah tersebut sejak tahun 1945 sampai dengan 1985 atas nama 

Masliun, dari 1985 sampai dengan 2008 atas nama Abdurrahman, dari 

2008 sampai sekarang atas nama Penggugat.  

Penguasaan yuridis berupa memiliki Surat keterangan hak milik 

adat/ perwatasan atas tanah Nomor 51/lI.KG/1985 tertanggal 21 Mei 1985 

dan berupa hasil Pengukuran dilapangan tertanggal 19 Agustus 2013 yang 

menunjukan dalam peta tersebut bidang tanah Lebar 37 Meter, Panjang 

340 Meter tidak ada tumpang tindih dengan pihak lain yang diterbitkan 

atau dibuat olehTergugat Tertanggal 19 Agustus 2013 Nomor: 16/6 Tahun 

2013, sebagaimanatelah diuraikan pada point-point tersebut di atas. Oleh 

karena itu untuk menghindari peralihan hak kepada pihak lain, serta untuk 

mencegah adanya mafia. 

Kemudian dalam jawaban Tergugat menolak dalil Penggugat yang 

menyatakan baru mengetahui Sertipikat objek sengketa (yaitu SHM 

No.1564/Gambut) pada tanggal 15 Desember 2013, sebagaimana 

didalilkan Penggugat dalam Posita No.3 gugatan a quo (hal.3). Dalil 

Penggugat tersebut tidak tepat sebab berdasarkan prinsip atau asas 

publisitas (openbaarheid) dalam pendaftaran hak tanah, maka secara de 



45 

 

jure tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan sertifikat 

HMa quo, yaitu sejak 07 Pebruari 1985, sehingga dengan demikian 

gugatan a quo telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan 

Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN. 

Tergugat juga menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatan aquo 

mendalilkan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa di Jln A.Yani 

Km.16,20 RT.17, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten 

Banjar, sesuai Akta Notaris No.02 tanggal 01 Agustus 2013 tentang 

Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Tanah yang dibuat Notaris Agustri 

Paruna. Dalil kepemilikan sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat a 

quo jelassehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin 

secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara 

ini, sebab soal kepemilikan de jure merupakan kompetensiabsolut dari 

Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri, sehingga gugatan a quo 

berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.Undang-

UndangNomor 9 Tahun 2004 a quo patutlah kiranya untuk dinyatakan 

ditolak atausetidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke 

verklaard), dan PTUN Banjarmasin beralasan kiranya menurut hukum 

menyatakan tidak berwenangsecara absolut memeriksa dan mengadili 

perkara ini. 

Secara de jure, Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh 

Tergugatmerupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur 
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oleh undangundang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) 

UUPA jo. Pasal 1angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, baik untuk melakukan 

perbuatan hukum sehari-harimaupun dalam berperkara di pengadilan 

sampai dengan penerbitan Sertifikat aquo (terutama pendaftaran tanah 

pertama) dan peralihan haknya kepadapemegang hak terakhir (Foony 

Suryadi, dkk) tidak ada keberatan dan atausanggahan dari pihak manapun, 

khususnya dari Pihak Penggugat sendiri,sehingga penerbitan sertifikat 

tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. 

Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidakpernah ada perintah 

status quo atau penundaan dari Pengadilan atas prosespensertifikatan tanah 

tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesny dilanjutkan sampai 

dengan penerbitan sertifikat dimaksud. 

 Amar Putusan 

Hakim dalam putusannya terkait dalam Penundaan, yakni Menolak 

Permohonan Penundaan Penggugat. Kemudian dalam Eksepsi menerima 

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu, dan 

dalam pokok perkaranya, Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, 

kemudian menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang 

timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.2.187.500,- (dua juta seratus delapan 

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat 

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin 

pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, oleh kami ANING WIDI RAHAYU, 
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SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARGARETHA TORIMTUBUN, SH 

dan REZA ADYATAMA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, dan Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang yang terbuka 

untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2014 oleh Majelis Hakim 

tersebut di atas dengan dibantu oleh HERFANI,SH., sebagai Panitera 

Pengganti dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum 

Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.49 

 Dasar Pertimbangan Hakim 

Dalam pertimbangan hukumnya hakim perpendapat bahwa yang 

menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini yang dimintakan 

pembatalannya oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1564 

Desa Gambut, Tanggal 7 Februari 1985, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 

1983, Nomor: 624/1983, luas 10.853 M² atas nama Fonny Suryadi, Conny 

Suryadi, Tonny Suryadi dan Yenny Suryadi. Kemudian menimbang, 

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh pihak Tergugat dan 

Tergugat II Intervensi telah di bantah melalui surat Jawabannya yang di 

dalamnya sekaligus memuat adanya Eksepsi, sehingga sebelum Majelis 

Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu akan 

mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut. dalam eksepsi Tergugat 

menolak dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui Sertifikat 

Objek Sengketa pada tanggal 15 Desember 2013, karena tenggangwaktu 

harus dihitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, yaitu sejak tanggal 
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7Februari 1985, sehingga gugatan Penggugat telah melewati tenggang 

waktusebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang 

Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat 

mendalilkan adanya kepemilikan, sehingga jelas merupakan persoalan 

keperdataan, sehingga secara absolut Pengadilan Tata UsahaNegara 

Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara 

tersebut, karena merupakan kompetensi Peradilan Umum, adapun gugatan 

Penggugat bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat dan 

Tergugat II Intervensi dalam mengajukan eksepsinya memasukan Pasal 32 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah yang pada pokoknya isinya menyebutkan Sertifikat Objek Sengketa 

telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun maka sudah tidak dapat diajukan lagi 

gugatan, menurut Majelis Hakim tidaklah relevan, karena dengan 

mencermati terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1564 Objek Sengketa 

adalah terbit pada tanggal 07 Februari 1985, seharusnya dasar Peraturan 

yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, 

Menimbang, bahwa sistem Pendaftaran Tanah yang digunakan dalam 

Hukum Tanah di Indonesia adalah sistem Pendaftaran Hak dengan sistem 

Publikasi bersifat Negatif dengan kata lain “dalam pendaftaran tanah dan 

dalam pembuktian bahwa setiap orang berhak menuntutkeabsahan 

sebidang tanah apabila orang lain yang merasa berhak tersebut dapat 
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membuktikan dengan pembuktian yang lebih kuat artinya nama yang 

tersebut dalam Sertifikat tidak mutlak sebagai pemilik tetapi masih diberi 

kesempatan kepada siapa saja yang paling berhak untuk membuktikan 

dengan menggugat di Pengadilan, bahwa setiap orang berhak 

menuntutkeabsahan sebidang tanah apabila orang lain yang merasa berhak 

tersebut dapat membuktikan dengan pembuktian yang lebih kuat artinya 

nama yang tersebut dalam Sertifikat tidak mutlak sebagai pemilik tetapi 

masih diberi kesempatan kepada siapa saja yang paling berhak untuk 

membuktikan dengan menggugat di Pengadilan. 

Dengan mempertimbangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan bahwa 

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) 

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan 

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Kemudian didalam Yurisprudensi 

Nomor 134/K/TUN/2007 mensyaratkan “istilah mengetahui ditujukan 

kepada pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata 

usaha negara tersebut”dikaitkan dengan Objek Sengketa a quo Penggugat 

adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh suatu keputusan 

tatausaha negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, oleh karena itu 

penghitungantenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 

Undang-Undang Nomor 5Tahun 1986 dihitung secara kasuistis yaitu sejak 

saat Penggugat merasakepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha 

negara dan mengetahui adanyakeputusan tersebut. 
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H.Aftahuddin tersebut menurut Majelis Hakim bahwa dalam 

sengketa ini Penggugat sudah mengetahui dan kepentingannya dirugikan 

terhadap adanya Objek Sengketa a quo, yang mana Sertipikat Hak Milik 

Nomor 1564/Gambut Objek Sengketa a quo juga diperlihatkan pada saat 

Rapat/Musyawarah masalah tanah di Jl.A.Yani Km.16 RT.027 

Kel.Gambut, hari Selasa 30 Juli 2013 (Bukti T II Intervensi-4), 

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa 

Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak saat 

hadir pada Rapat/Musyawarah tersebut, maka setidak-tidaknya tenggang 

waktu untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

Banjarmasin yaitu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat 

mengikuti Rapat/Musyawarah pada tanggal 30 Juli 2013 tersebut. 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah bukan pihak yang dituju 

langsung oleh Sertifikat Obyek Sengketa, maka penghitungan tenggang 

waktuuntuk mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis sejak Penggugat 

mengetahui dan kepentingannya dirugikan, dengan demikian jika 

dihubungkan dengan tanggal diketahui secara kasuistis obyek sengketa 

yaitu sejak saat hadir pada Rapat/ Musyawarah tersebut yaitu tanggal 30 

Juli 2013, dengan tanggal didaftarkannya gugatan Penggugat di 

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yaitu pada 

tanggal 17 Januari 2014 maka dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat 

diajukan pada hari ke 171 dan telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan 
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puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  

Kemudian Pokok Perkara majelis hakim menimbang, bahwa oleh 

karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang 

waktu diterima, maka mengenai Pokok Perkaranya tidak perlu 

dipertimbangkan lagi, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II 

Intervensi tersebut diterima maka Majelis Hakim menyatakan bahwa 

gugatan Penggugat tidak diterima, dan sesuai dengan pasal 110 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul 

dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan, 

menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tersebut, 

maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, 

Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan 

permohonan penundaan Penggugat harus dinyatakan ditolak, menimbang, 

bahwa untuk menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, 

Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 107 Undang- Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta 

Penjelasannya, Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk dapat 

menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, menentukan siapa yang 

harus dibebani pembuktian, menentukan hal apa yang harus dibuktikan 

oleh para pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh 

Majelis Hakim sendiri, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan 
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untuk dipergunakan dalam. adapun semua alat bukti yang tidak uraikan 

dalam pertimbangan hukum Putusan ini oleh Majelis Hakim 

dipertimbangkan sebagai alatalat bukti yang tidak ada relevansinya dengan 

Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan Putusan. 

2. Penerapan Tujuan Hukum Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Banjarmasin Nomor 01/G/2014/PTUN.BJM Pada Perkara 

Sertifikat Ganda. 

1. Keadilan Hukum  

Dikaji dari segi tujuan hukum aspek keadilan, Dalam Putusan Nomor 

01/G/2014/PTUN.BJM, melahirkan putusan hakim yang disebutkan 

dalam amar putusannya yaitu:  

a. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima atau menolak 

permohonan penundaan penggugat atas terbitnya Sertifikat 

Hak Milik No: 1564 Desa Gambut tertanggal 7 Februari 1985 

dengan gambar situasi tanggal 18 Mei 1983 Nomor: 624/1983, 

luas 10.853 m² atas nama masing-masing Fonny Suryadi,  

Conny Suryadi, Tonny Suryadi, dan Yenny Suryadi.  
 

Pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia alinea kedua menyebutkan bahwa setiap warga negara, 

negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan rasa adil 

untuk rakyatnya, oleh sebab itu segala bentuk hukuman baik itu 

pidana maupun perdata harus mencerminkan rasa keadilan untuk 

seluruh rakyat Indonesia. 

  Dari putusan tersebut menurut hemat penulis dalam konteks 

penerbitan suatu Sertifikat hak milik atas tanah yang adalah suatu 

keputusan Tata Usaha Negara harus dilihat sebagai upaya negara 
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untuk melindungi hak milik warga negara. Oleh karena itu, untuk 

mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat 

hak milik atas tanah, Kepala Kantor Pertanahan harus mendasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sengketa Tata Usaha Negara selalu sebagai akibat dari 

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Antara Sengketa 

Tata Usaha Negara dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha 

Negara selalu harus ada hubungan sebab akibat. Oleh sebab itu, 

suatu sengketa terhadap keputusan Tata Usaha Negara harus 

dipahami sebagai suatu sengketa di hukum publik, sehingga 

memiliki konsekuensi sebagai berikut. Pertama, putusan Peradilan 

Tata Usaha Negara sifat atau berlakunya erga omnes, artinya 

berlaku kepada siapa saja, yang berbeda dengan putusan Peradilan 

Umum mengenai perkara perdata yang hanya berlaku untuk para 

pihak yang berperkara saja. Kedua, dimungkinkan adanya putusan 

ultra petita pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga 

dimungkinkan pula adanya reformatio in peius.50 Namun jika 

dilihat dan dapat dipertimbangkan lagi, hakim dalam memutus 

seharusnya tidak memihak pada tergugat saja, karena dalam 

putusan ini penulis melihat salah satu alasan penolakan 

permohonan penundaan penggugat adalah karena hakim 

mengganggap bukti-bukti yang dihadirkan penggugat dalam 

                                                 
50 R. Wiyono, 2008, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua. Sinar 

Grafika, Jakarta, Hlm. 9 
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persidangan dianggap tidak tepat dan tidak jelas, sedangkan 

berdasarkan pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1989 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara berserta penjelesannya, hakimlah 

yang memiliki wewenang untuk menentukan alat bukti mana saja 

yang dipergunakan dan diutamakan dalam persidangan.  

b. Menghukum tergugat untuk membayar biaya persidangan 

sebesar Rp. 2.187.500 (dua juta seratus delapan puluh tujuh 

ribu  lima ratus rupiah)  
 

Dalam putusan ini penulis tidak menemukan keganjalan- 

keganjalan putusan hakim dalam memutus karena berdasarkan 

prosedural dan peraturan yang berlaku memang yang kalah dalam 

persidanganlah yang membayar biaya perkara. 

Pada putusan tersebut seharusnya hakim memutuskan 

perkara dengan dasar pertimbangan utama adalah nilai keadilan, 

karena setiap putusan hakim harus menceriminkan nilai keadilan 

bagi semua pihak, tanpa harus mencederai kepastia, dan tentu juga 

memeberikan manfaat pada semua pihak yang terkait. 

2. Kepastian Hukum  

Dikaji dari segi tujuan hukum aspek kepastian hukum, Dalam 

Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN.BJM, pada putusan yang 

menyatakan bahwa “Menerima eksepsi tergugat dan tergugat II 

tentang tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ini” sebagai telah 

dijelaskan dalam amar putusan diatas bahwa penggugat teleh 

manyatakan dalam gugatannya tentang asal muasal tanah tesebut yang 
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mana Penggugat peroleh melalui ganti rugi dari Noorkamsiah selaku 

kuasa dari ahli waris Ny. (Janda) Bastiah sebagaimana diuraikan dalam 

akta notaris nomor: 02 tanggal 01 Agustus 2013 jenis Akta tentang 

pemindahan dan penyerahan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Notaris 

Agustri Paruna. SH, Notaris di Kota Palangkaraya, secara yuridis tanah 

tersebut memang milik Penggugat, kemudian untuk memperoleh Hak 

Kepemilikan, Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan 

sertipikat Hak Milik kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kabupaten Banjar/Tergugat dengan nomor berkas permohonan 

8088/2013, yang dibawa oleh Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2013 

beserta persyaratannya, tanda lunas pajak sejak tahun 2010 s/d 2013, 

dan bukti lunas biaya pengukuran, persetujuan pihakpihak pemilik 

tanah yang berbatasan. 

Menurut hemat Penulis, Tergugat telah jelas melakukan 

tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dan Penggugat juga meminta kepada Majelasi Hakim 

untuk mencabut Obyek Sengketa, Tergugat menerbitkan surat 

keputusan a quo yang menjadi objek sengketa tersebut menurut 

Penulis telah jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, sehingga mengandung 

cacat prosedural substansi maupun materi yang tercantum di dalam 

surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut pada tanah hak 

milik Penggugat.  
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Sesuai dengan salah satu asas yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah salah 

satunya adalah asas mutahir,51 yaitu menuntut dipeliharanya data 

pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, 

sehingga data yang ada di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan 

yang ada di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan 

mengenai data yang benar di setiap saat.  

Berdasarkan asas tersebut diatas sudah telah jelas bahwa 

Kantor Pertanahan harusnya memiliki data yang sesuai dengan yang 

ada di lapangan, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penerbitan 

sertifikat ganda. Dalam perkara ini telah jelas jaminan kepastian 

hukum bagi penggugat tidak ada karena Sertifikat Hak Milik 

penggugat tumpang tindih dengan Sertifikat hak Milik kepunyaan 

tergugat II.  

Kemudian dalam Pasal 3 PP. Nomor 24 tahun 1997 tersebut 

menyatakan secara tegas bahwa pendaftaran tanah mempunyai tiga 

tujuan, salah satu tujuannya yaitu, memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, 

satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang teraftar agar dengan mudah 

dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

                                                 
51 Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafataran Tanah, 

yang menjelaskan terkait lima asas pendaftaran tanah yakni: 1) Asas Sederhana, 2) Asas Aman, 3) 

Asas Terjangkau, 4) Asas Mutakhir, 5) Asas Terbuka. 
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bersangkutan.52 Jadi dengan tujuan tersebut seharusnya hakim lebih 

mempertimbangkan kepastian hukum terkait gugatan Penggugat, dan 

materi yang disampaikan perihal sertifikat ganda yang Penguggat 

uraikan dalam materi gugatannya. Sebagaimana juga diatur dalam 

Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 kepada pemegang hak atas 

tanah tersebut diberikan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas 

tanah itu. 

Keputusan Tata Usaha Negara ini menurut penulis juga 

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b 

Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara dalam 

hal asas kepastian hukumnya yang mengutamakan landasan peraturan 

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan 

penyelenggara negara, dimana tindakan tergugat didalam menerbitan 

surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut telah 

mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penggugat akan hak 

keadilan tanah milik penggugat karena tumpang tindih dengan hak 

orang lain.  

Hakim seharusnya menjalankan tugasnya sebagai sarana 

hukum terakhir dalam mencari keadilan, dengan norma yang telah 

diatur dalam undang-undang, hakim lebih baik menerapkan kepastian 

                                                 
52 Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
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hukum untuk mencapai keadilan yang hakiki yakni, menjamin 

kepastian hukum tanpa mencederai keadilan sebagai tonggak utama 

hukum di Indonesia.   

Pada putusan ini penulis beranggapan bahwa hakim terlalu 

mengikuti alur pemikiran tergugat dan bukti-bukti yang dibawa oleh 

tergugat, sedangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh penggugat 

tidak dipertimbangkan dengan detail lagi oleh hakim, sehingga itu 

mengakibatkan hakim terlihat memihak kepada tergugat. Seharusnya 

hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat 

maupun tergugat agar putusan yang dikeluarkan hakim dapat 

menjamin kepastian hukumnya. pada tergugat sehingga hakim terlalu 

merujuk pada kepastian hukumnya saja dan mengesampingkan 

keadilan.Sedangkan tentang tanggapan penggugat yang menyatakan 

bahwa penggugat baru mengetahui adanya sertifikat tanah atas nama 

tergugat diatas tanah hak milik penggugat setelah penggugat mendapat 

fotocopy hasil peninjauan lokasi yang diserahkan pada penggugat pada 

tangga 15 Desember 2013 dan mengajukan gugatan pada tanggal 17 

Januari 2014 tidak dipertimbangkan dengan baik, jika hakim mengkaji 

lebih dalam lagi perkara ini dilihat dari posisi penggugat, hakim 

seharusnya juga mempertimbangkan alasan-alasan penggugat dan 

menimbang bukti-bukti yang telah disampaikan oleh penggugat 

dimuka pengadilan. 
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Pada putusan ini Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 

107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara beserta Penjelasannya, karena Majelis Hakim 

mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan sendiri apa yang 

harus dibuktikan, menentukan siapa yang harus dibebani pembuktian, 

menentukan hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang 

berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim 

sendiri, menentukan alat bukti mana saja yang diutamakan untuk 

dipergunakan dalam persidangan dan semua alat bukti yang tidak 

uraikan dalam pertimbangan hukum Putusan ini oleh Majelis Hakim 

dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya 

dengan Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dengan putusan dan akhirnya majelis hakim 

dengan segala pertimbangannya telah dalam hal penundaan Menolak 

Permohonan Penundaan Penggugat alam Eksepsi, dan menyatakan 

gugatan Penggugat tidak dapat di terima. 

Pada prinsipnya, untuk menjamin agar tidak terjadi kekacauan 

dalam masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah, maka negara 

mengatur secara tegas mengenai hak milik. Hak milik merupakan 

sumber kehidupan, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, 

harta benda tertentu harus dimiliki, karena bagi umat manusia, ada 
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barang tertentu merupakan the natural media on which human 

existence depends.53 

Sedangkan konsep hak milik atas tanah menurut Penulis 

adalah, adanya kuasa secara penuh seseorang atau badan hukum 

perdata terhadap tanah atau beberapa tanah, di mana hak tersebut 

melekat secara permanen, dan hak tersebut tidak akan hilang atau 

berpindah sebelum dialihkan kepada seseorang atau badan hukum lain. 

Hal ini berarti, orang lain berkewajiban untuk tidak merampas hak 

yang melekat tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat John Locke 

bahwa : 

“Seseorang memiliki sesuatu berarti orang lain memiliki 

kewajiban untuk tidak merampas sesuatu dari padanya. 

Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak itu 

dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu serta 

mempertahankan apa yang menjadi miliknya.”54 

 

Sedangkan secara yuridis, hak milik atas tanah ialah hak turun 

temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, 

dan mengingat fungsi sosialnya.55 Oleh karena itulah, untuk 

menjastifikasi kembali kewajiban negara dalam hal ini adalah 

menjamin agar setiap hak milik atas tanah oleh masing-masing warga 

                                                 
53Roscoe Pound, dalam Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia 

Ditinjau Dari Ajaran HAM. Mandar Maju, Bandung, 2006, hal. 38.. 

54 Freidelino De Sousa, Titik Singgung Kewenangan Mengadili Antara Peradilan Tata 

Usaha Negara Dan Peradilan Umum Sebagai Akibat Diterbitkannya Sertifikat Ganda Hak Milik 

Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan, diakses dari https://desousaalvesfreidelino.wordpress.com, 

pada tanggal 25 September 2017 

55Lihat Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Poko-

Pokok Agraria 

https://desousaalvesfreidelino.wordpress.com/
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negara berjalan dengan benar dan tertib, serta tidak menimbulkan 

konflik. 

Adapun alasan yang mendasari penelitian ini adalah, oleh 

karena awal terjadinya masalah adalah adanya penerbitan sertifikat 

ganda terhadap tanah yang sama, dan tindakan ini adalah masuk dalam 

tindakan Tata Usaha Negara. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan 

pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara. Oleh karena masuk dalam kategori KTUN, maka dapat 

diperiksa, diadili dan diputus sengketa tersebut oleh Pengadilan Tata 

Usaha Negara sebagaimana menjadi kewenangan absolut dari PTUN 

yang diatur dalam pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986. Sebagaimana 

disampaikan oleh Wiyono bahwa, Kekuasaan absolut dari pengadilan 

di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 47 

yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha 

Negara.56 Prinsip dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang 

mengedepankan kebenaran materiil tentu menjadi hal terpenting dalam 

menyelesaikan sengketa atas terbitnya sertifikat hak milik atas tanah 

tersebut. 

Hakim dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang 

seharusnya diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan 

                                                 
56Ibid 
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keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat 

perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak 

selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang 

antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu 

apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi 

terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati 

peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak 

adil. 

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling 

banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. 

Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus 

mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat 

mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, 

tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum 

tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, 

bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum 

satu-satunya. 

Karena hukum merupakan sejumlah rumusan pengetahuan 

yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat 

berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana 

lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir 

berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun 
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menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan okleh 

potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu 

untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah 

untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati 

walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang 

masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita 

tidak bisa membuat hukum “yang dianggap tidak adil”. Itu menjadi 

lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap 

hukum itu menjatuhkan penghoramatan pada hukum dan aturan itu 

sendiri. 

3. Kemanfaatan Hukum  

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang 

mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. 

Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan 

masyrakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung 

hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang 

aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan 

masyarakat.  Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, Penulisakan 

mengutip penyataan salah satu ahli yakni Satjipto Raharjo, yang 

menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi 

tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, 

doelmatigheid). Oleh karena itu didalam penegakan hukum, 
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perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus 

proporsional.57 

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang 

mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. 

Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan 

masyrakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung 

hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang 

aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan 

masyarakat.  Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, Penulisakan 

mengutip penyataan salah satu ahli yakni Satjipto Raharjo, yang 

menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi 

tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, 

doelmatigheid).  Oleh karena itu didalam penegakan hukum, 

perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional. 

Sedangkan dalam putusan ini penulis menemukan bahwa putusan 

hakim tersebut hanya bermanfaat bagi tergugat saja sedangkan bagi 

penggugat merasa dirugikan.  

Pada putusan hakim yang amar puttusannya berbunyi 

“Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima atau menolak 

permohonan penundaan penggugat” atas terbitnya Sertifikat Hak 

Milik No: 1564 Desa Gambut tertanggal 7 Februari 1985 dengan 

gambar situasi tanggal 18 Mei 1983 Nomor: 624/1983, luas 10.853 m² 

                                                 
57 Rasjuddin Dungge, Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan 

Keadilan, diakses dari http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-

kepastian-hukum.html, pada tanggal 15 Oktober 2017. Pukul 19.30 WIB. 

http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html
http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html
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atas nama masing-masing Fonny Suryadi,  Conny Suryadi, Tonny 

Suryadi, dan Yenny Suryadi. Pada putusan ini penulis beranggapan 

bahwa salah satu tujuan hukum yang berupa kemanfaatan hukum bagi 

setiap pihak merugikan pihak penggugat dan menguntungkan pihak 

tergugat, karena telah dengan jelas upaya penggugat untuk 

membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan Hak Guna Bangunan 

miliknya telah sesuai dengan prosedur yang ada, namun kenyataanya 

hakim beranggapan bahwa bukti-bukti tersebut tidak relefan dengan 

permasalahan ini, disini jelas sekali bahwa hakim memihak pada 

tergugat dan tergugat II pemegang sertifikat dan tidak 

mempertimbangkan kemanfaatan bagi penggugat, karena telah jelas 

disebutkan bahwa tegugat memalsukan dokumen dalam pembuatan 

sertifikat tersebut. Terlihat jelas bahwa kemanfaatan hukum yang 

sebenenarnya tidak didapatkan oleh penggugat. Karena hakim tidak 

mempertimbangkan sebab akibat dari putusan ini. Tujuan hukum 

bagian kemanfaatan ini merupakn output dari penerapan kepastian dan 

keadilan itu “manfaatnya nanti ketika hakim memutus perkara akan 

dijadikan dasar bagi hakim lain untuk memutus perkara yang sama 

yurisprudensi. 

Peran pemerintah dalam pembangunan nasional adalah 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik dalam materiil maupun 

spiritual berdasarkan Pancasila berdasar Pembukaan UUD tahun 1945. 
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Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran 

rakyat, maka dalam penguasaan tanah oleh negara Indonesia untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Hak 

menguasai dari negara untuk rakyat tersebut merupakan organisasi 

kekuasaan rakyat yang tertinggi. 

Negara Indonesia adalah Negara Hukum” menurut UUD 1945 

Pasal 1 ayat (3). Negara sebagai konsep kekuasaan memiliki sejumlah 

tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga 

negaranya.58Adapun hukum itu sendiri di buat untuk menciptkan 

ketertiban dan kesejahteraan melalui hukum yang adil, yakni 

pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan 

seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa 

yang menjadi bagiannya. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, 

terdiri dari tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum yaitu : 

Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.59 

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tanah merupakan kebutuhan hidup 

manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata 

pencaharian, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari 

semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia. Manusia 

                                                 
58 Supriadi. 2010. Hukum Agraria. Cetakan keempat. Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 58 

59 Amiruddin Salle. 2007. Hukum Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum. Cetakan 

Pertama,Yogyakarta : Kreasi Total Media (KTM), Hlm. 67. 
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hidup dan berkembang biak serta melakukan aktivitas di atas tanah, 

sehingga setiap manusia berhubungan dengan tanah. Olehnya itu 

persoalan tanah perlu ditata dan dibuatkan perencanaan dengan hati-

hati dan penuh kearifan.Didalam sistem hukum nasional demikian 

halnya dengan hukum tanah, maka harus sejalan dengan konstitusi 

yang berlaku di negara kita yaitu Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian ditegaskan juga pada Pasal 

33 ayat (3)60Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Kemudian diatur juga dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang 

Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan harus didaftarkan baik setiap pendaftaran 

pertama kali, peralihan dan hapusnya demikian pula hak-hak yang 

sejenis yang berasal dari ketentuan Konversi Hak Pengelolaan.61 

Pengaturan terkait pendaftaran tanah untuk memperoleh hak milik atas 

tanah juga diatur di dalam PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah disebutkan bahwa, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, 

pembukaan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

                                                 
60Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 Menegaskan Bahwa “Bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik 

Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

61Lihat Pasal 23 jo 32 jo 38 UU UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok 

Agraria 
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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.62 

Adapun peraturan-peraturan di atas terkait pendaftaran hak 

atas tanah menunjukan bahwa, pada prinsipnya Pemerintah telah 

menjalankan kewajibannya sebagaimana dituntut oleh konstitusi yaitu 

mengelola tanah untuk kesejahteraan rakyat. 

Kemudian berdasar kepada peraturan tersebut, maka dapat 

dilihat pula adanya kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal 

ini Kepala Kantor Pertanahan untuk mengeluarkan suatu keputusan 

berupa sertifikat hak milik atas tanah bagi setiap orang yang telah 

memenuhi kriteria secara yuridis karena pada pasal 5 jo pasal 6 ayat 

(1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa, pendaftaran 

tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini, 

Kantor    Pertanahan    sebagai    perpanjangan    tangan    dari    Badan  

Pertanahan Nasional juga menyelenggarakan pendaftaran tanah di 

daerah-daerah.Ketika Pejabat Kantor Pertanahan mengeluarkan 

sertifikat hak milik atas tanah bagi seseorang atau badan hukum 

perdata, makatindakan pejabat tersebut masuk dalam kriteria 

                                                 
62 Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
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keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga tunduk pada rezim 

hukum tata usaha negara.63 

Pada kajian hukum Tata Usaha Negara yang diatur di dalam 

UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, warga 

negara dilindungi secara hukum, dan hal tersebut juga merupakan 

konkritisasi dari  kepatuhan Negara atas perintah konstitusi sebagi 

hukum tertinggi. Karena seyogyanya, peradilan Tata Usaha Negara 

hadir untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan pejabat-

pejabat administrasi negara yang sekiranya dapat merugikan hak-hak 

dari warga masyarakat, secara filosofis dimaknai sebagai suatu 

perwujudan akan tata kehidupan yang sesuai hukum, serta membina, 

meyempurnakan, dan menertibkan tindakan aparatur negara di bidang 

Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, 

bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya 

selalu berlandasakan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap 

pengabdian untuk masyarakat.64 

Sertifikat hak milik tanah sebagai Keputusan Tata Usaha 

Negara juga berfungsi sebagai bukti hak mlik seseorang atas tanah, 

sehingga melalui sertifikat tersebut lahirlah hak yang dimiliki oleh 

seseorang atau badan hukum perdata. Dalam konteks ini, pada 

prinsipnya terlihat jelas bahwa, sertifikat atas tanah yang merupakan 

KTUN pada sisi yang lain juga merupakan pengakauan akan hak dari 

                                                 
63Freidelino De Sousa, Op.Cit.. 

64Lihat Huruf b pada konsideran UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
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negara kepada warga negara tentang kepemilikan atas tanah, sehingga 

terdapat pula dimensi hukum keperdataan, sehingga, dengan jelas 

dapat diasumsikan bahwa sertifikat dalam hal ini berdiri pada dua 

lingkunagn hukum yaitu hukum Tata Usaha Negara dan Hukum 

Perdata. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa atas sertifikat tanah, 

kewenangan mengadili dapat dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha 

Negara maupun Peradilan Umum, tergantung pada kewenangan 

absolut masing-masing peradilan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Putusan hakim yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal 

pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu: Keadilan, 

Kepastian dan Kemanfaatan.  Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga 

sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum 

yang diharapkan.Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat 

agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun 

dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap 

perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan 

maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 

kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya 

norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan 

kenyataan yang ada dalam kenyataanya sering sekali antara kepastian 

hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan 



71 

dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan 

kemanfaatan. 




