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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yuridis pembatalan sertipikat yang 

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional serta bagaimana perlindungan hukum terhadap 

pemegang sertipikat yang beritikad baik yang dibatalkan oleh pengadilan dengan menggunakan 

metode penelitian normatif empiris yaitu mengkaji bahan-bahan hukum dan melihat fakta-fakta 

di lapangan. Berdasarkan hasil Penelitian implikasi yuridis pembatalan sertipikat adalah 

hilangnya hak atas tanah yang dimilki oleh seseorang karena cacat hukum administrasi. 

Kemudian perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik dalam penelitian ini yakni status 

tanah yang dimiliki jelas dan tujuan diterbitkannya untuk menjamin kepastian hukum baik 

subyek dan obyeknya. Proses Pembatalan sertipikat dilakuakan apabila telah mendapatkan 

keputusan dari pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan keputusan pembatalan sertipikat 

dengan mempertimbangkan berbagai hal yang mendukung dilaksanakannya pembatalan 

sertipikat.  

Kata Kunci : Pembatalan Sertipikat 

JURIDICAL ASPECTS OF CERTIFICATE CANCELLATION STUDY MATARAM 

CITY LAND OFFICE 

ABSTRACT 

This research aims to know juridical implication of the cancellation certificate committed by 

National Land Agency and how the legal protection for holder of certificate good faith which is 

canceled by courts using empirical research methods including reviewing normative legal 

materials and see those facts in the realm. Based on the research results juridical implication of 

the cancellation certificate is loss of land rights being owned by a person because disability of 

administrative law. Then the legal protection of parties acting in good faith in this research 

namely status of land owned by a clear and objective publication to guarantee legal certainty of 

subject and object. Cancellation Process certificate conducted once it has obtained a decision 

from the parties authorizing the release certificate the cancellation decision by considering the 

various things that support the implementation of the cancellation certificate. 

 

Keywords: Cancellation of Certificat 



 

I. PENDAHULUAN 

   Sejak Indonesaia merdeka pertama kali memiliki hukum tanah nasional tertulis dan 

sejak di berlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Tujuan utama 

terbentuknya undang-undang ini yaitu, meletakkan dasar-dasar kesatuan tanah air dari seluruh 

rakyat Indonesia terutama hubungan antara bangsa indonesia dan bumi, air, serta ruang 

angkasa yang bersifat pribadi. Di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD RI 1945 yang menyangkut 

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

Agar tujuan UUPA tercapai, terutama dalam memenuhi hajat hidup orang banyak 

sudah tentu setiap jengkal atau setiap bidang-bidang tanah harus memilik alas hak penguasaan 

dan pemilikan yang memadai. Oleh karena itu sejak berlakunya UUPA, mengharuskan 

pemerintah untuk mengadakan Pendaftran Tanah bagi setiap bidang tanah. Ketentuan ini 

diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, menyatakan bahwa setiap pemberian surat-surat tanda 

bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Nampaknya penyebutan sertipikat tanah sebagai alat bukti yang kuat selain diatur 

dalam pasal 19 ayat (2) UUPA tersebut diatas, diatur pula pada pasal-pasal lain UUPA seperti: 

Pasal 23 ayat (2) ,”Pendaftaran termasuk ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat 

mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihanPasal 32 ayat (2), “  Pendaftaran 

termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta 

hapusnya hak guna usaha . Pasal 38 ayat (2), “ Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) 

merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak  serta sahnya peralihan hak 

tersebut, kecuali dalam hal hak karena jangka waktunya berakhir. 



Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-

Pokok Agraria, dalam pasal 19 ayat (1) memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah 

dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud diatas. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah lalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah. Dinyatakan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Tujuan pendaftaran tanah 

menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 adalah : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu 

bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar  agar  dengan  mudah 

 dapat  membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 

Pemerintah agar dengan mudah  dapat memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam 

mengadakan  perbuatan hukum mengenai  bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun yang sudah terdaftar; 

   Rumusan tentang pembatalan hak atas tanah terdapat di dalam pasal1angka 14 

PMNA/KBPN Nomor 9 tahun 1999 yaitu pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu 

hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau 

melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.Pembuktian mengenai 

sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum/cacat administrasi, harus dilakukan 

melalui proses beracara di Pengadilan Negeri. Proses pembuktian ini pada dasarnya dimulai 

dari adanya gugatan dari pihak penggugat yang merasa telah dirugikan haknya oleh pihak 

tergugat, sampai pada akhir proses beracara yaitu pelaksanaan putusan atau eksekusi.  

  Pengertian pembatalan hak atas  tanah rumusan  yang  lengkap ada pada Pasal 

1angka 14 PMNA/KBPN Nomor 9 tahun 1999, yaitu : 



“Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan 

tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.” 

Surat Keputusan pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 1 angka 14 

PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999, diterbitkan apabila terdapat: 

1.  Cacat hukum administratif.  

2. Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum    tetap.   

 

a. Pembatalan Hak atas tanah karena cacat hukum administratif 

Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif, menurut Pasal    107 

PMNA/ Kepala BPN No. 9 tahun 1999, diterbitkan apabila terdapat : 

1.  Kesalahan Prosedur;  

2.  Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;  

3.  Kesalahan Subyek hak;  

4.  Kesalahan obyek hak;  

5.  kesalahan jenis hak;  

6.  kesalahan perhitungan luas;  

7.  terdapat tumpang tindih hak atas tanah;  

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

9.  Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.  

 

b. Obyek Pembatalan Hak Atas Tanah. 

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 104 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999, yaitu : 

yang menjadi obyek pembatalan hak atas tanah meliputi: 

1. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran    hak tanah; 

                 2.  Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau Sertipikat 

pengganti; 

               3. Kesalahan  prosedur  dalam proses  pendaftaran  penegasan  dan/atau  

                   Pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; 

4. Kesalahan  prosedur  dalam proses  pengukuran,  pemetaan  dan/atau  



    Perhitungan luas; 

5. Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah; 

6. Kesalahan subyek dan/atau obyek hak; dan  

7. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang 

Tujuan penulisan skripsi yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah 

yang dilakukan oleh pengadilan . 

2. Untuk mengetahui  perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah  yang 

dibatalakan oleh pengadilan. 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, dapat menjadi salah satu referensi bagi mereka yang    hendak  

melakukan  penelitian  mengenai  prosedur dari pembatalan sertipikat hak atas tanah 

dan sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya 

hukum agraria. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan khususnya kepada Badan 

Pertanahan Nasional bila timbul masalah yang berkaitan dengan pembatalan 

sertipikat hak atas tanah. 

II. PEMBAHASAN 

1. Implikasi yuridis pembatalan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh 

pengadilan. 

 Di dalam melakukan pembatalan sertipikat, terlebih dahulu harus dilakukan 

pembatalan hak milik atas tanah yang dipunyainya. Dan untuk menentukan pembatalan hak 



milik atas tanah harus diketahui lebih dahulu perolehan hak atas tanahnya ( dua ) macam 

perolehan hak atas tana, yakni yang originair dan deritatief, maka dengan sendirinya 

menimbulkan beberapa cara/prosedur pembatalan. Pertama, jika hak yang diperoleh secara 

origenair, besar kemungkinannya terjadi kesalahan di dalam penetapan dikarenakan cacat 

bukti perolehan, kesalahan penerapan, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain 

yang sebenarnya enurut asas umum pemberian hak adalah yang berhak. Mekanisme 

permohonan pembatalan hak memang belum diatur secara rinci dan lengkap dalam berbagai 

undang-undang,
1
 akan tetapi sesuai dengan kebijaksanaan dalam praktik permohonan 

tersebut dapat diajukan melalui Kantor Pertanahan untuk memperoleh keputusan jika 

pemberian hak atas tanahnya diakibatkan oleh adanya cacat hukum dalam penerbitannya 

sebagaimana ditemukan sendiri oleh Kantor Pertanahan, serta adanya keputusan pengadilan 

yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang harus dilaksanakan. 

  Terjadinya pembatalan sertipikat surat keputusan suatu hak (sertipikat), 

disebabkan oleh penerimaan hak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkandalam surat 

keputusan pemberian hak-haknya, atau terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pemberian 

haknya. 

  Kekeliruan tersebut dalam banyak kejadian disebabkan dari segi administrasi, 

termasuk penerapan peraturan atau alasan yang diajukan sebagai alasan permohonan haknya 

dalam keadaan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang kemudian diketahui dengan atau 

tanpa melalui hasil putusan pengadilan.Apabila pemberian hak atas tanah milik dibatalkan, 

maka kerugian dipikul oleh penerima hak. 

                                                             
1
 Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, tentang 

Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. 



Sesuai dengan  ketentuan Pasal 105 PMNA/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 

pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

atau melimpahkan kepada Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Jadi pada prinsipnya 

hak atas tanah hanya dapat dibatalkan dengan surat keputusan pembatalan yang kewenangan 

penerbitannya sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diatur dalam PMNA/ Kepala BPN 

Nomor 9 tahun 1999.  

          Dalam hubungan dengan putusan pengadilan ini hendaknya diperhatikan  hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Putusan pengadilan tersebut  secara tegas harus memerintahkan pembatalan  keputusan    

pemberian hak yang bersangkutan. 

2. Apabila terdapat keragu-raguan atau diperlukan penafsiran mengenai maksud putusan 

Pengadilan hendaknya hal tersebut dikonsultasikan dengan kepala BPN. 

          Bagaimana halnya eksekusi atas tanah yang telah mendapat putusan Pengadilan 

Negeri, tetapi sertipikat tanahnya belum juga dibatalkan oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal 

ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 3329 K/Pdt/2012 tanggal 27 November 2012 telah 

mengemukakan bahwa : “Dengan  dibatalkannya sertipikat hak milik atas tanah, maka 

eksekusi terhadap tanah tersebut dapat dilakukan”.
2
 

 

2. Perlindungan  hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan itikad baik  yang   

dibatalkan oleh pengadilan. 

 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal IV dan Pasal VII ketentuan-ketentuan 

konversi UUPA.  

                                                             
2 Loc. Cit,. Mahkamah Agung RI, 1998, hlm. 126 



    Pensertipikatan tanah dapat dilakukan perdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang 

tanah yang bersangkutan selama 20 tahun secara berturut oleh pemohon pendaftaran tanah 

dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat : 

1. Penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan 

itikad baik selama 20 tahun atau lebih berturut-turut.  

2.  Bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebutselama itu tidak diganggu 

gugat dan area itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau 

desa/kelurahan yang bersangkutan.  

3.  Bahwa hal-hal tersebut diperkuat kesaksian orang-orang yang dipercaya.  

4. Bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui 

pengumuman sebagaimana dimaksud . 

Stelsel publikasi yang digunakan dalam UUPA adalah stelsel negatif yang mengandung unsur 

positif karena akan menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat, berdasarkan pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 UUPA.  

Kata “kuat” berarti tidak mutlak, sehingga membawa konsekwensi bahwa segala hal yang 

tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan diterima sebagai keterangan yang 

benar sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain 

bahwa sertipikat tersebut tidak benar.  

    Dalam Penjelasan Umum butir ke 7  PP 10/1961 disebutkan bahwa pembukuan sesuatu 

hak dalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan, bahwa orang yang 

sebenarnya berhak atas tanah itu akan kehilangan haknya, orang tersebut masih dapat 

menggugat dari orang yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak. Jadi cara 

pendaftaran yang diatur dalam PP 10/1961 tidaklah positif tapi negatif.
3
 

                                                             
3
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Agraria, Op. Cit, hlm. 98. 



    Penjelasan Umum PP 24/1997 menyatakan bahwa dalam PP ini tetap mempertahankan 

sistem publikasi tanah yang dipergunakan UUPA, yaitu sistem negatif yang mengandung 

unsur positif. Unsur positif dalam PP ini tampak jelas dengan adanya upaya untuk sejauh 

mungkin memperoleh data yang benar, yaitu dengan diaturnya secara rinci dan seksama 

prosedur pengumpulan data yang diperlukan untuk pendaftaran tanah, pembuatan peta-peta 

pendaftaran tanah dan surat ukurnya, pembuktian hak, penyimpanan dan penyajian data dalam 

buku tanah, penerbitan sertipikat serta pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi 

kemudian.  

Kelemahan stelsel publikasi negatif bahwa pihak yang namanya tercabtum sebagai 

pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari 

pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu, dan umumnya kelemahan ini diatasi dengan 

menggunakan lembaga  acquisitieve verjaring  atau adverse possession. Sedangkan hukum 

tanah kita ( UUPA ) yang menggunakan dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga 

tersebut, karena hukum adat tidak mengenalnya. Untuk mengatasi kelemahan ini dalam 

hukum adat dikenal lembaga rechtsverwerking
4
  yaitu lampaunya waktu yang menyebabkan 

orang menjadi kehilangan haknya  atas tanah yang semula dimiliki, kalau tanah yang 

bersangkutan sealama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya  dan 

dikuasai oleh pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik.
5
 Dalam hukum adat jika 

seseorang selama sekian waktu membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu 

dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, maka hilanglah haknya untuk 

menuntut kembali tanahnya tersebut.   

                                                                                                                                                                                                    
 

4 Boedi Harsono,Ibid, Hal.325   

5 Boedi Harsono, Op.cit 



                

A. Kesimpulan  

1. Pembatalan sertipikat hak atas tanah berdampak pada hilangnya hak milik atas tanah yang 

dikuasi oleh pemegang hak. Dalam keadaan yang demikian, sertipikat hak atas tanah setiap 

waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara 

hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya. Pembatalan  sertipikat yang didasarkan 

atas putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap telah memberikan 

kepemilikan kepada pemilik yang memilki bukti yang lebih kuat atas kepemilikannya 

sebagai pemegang hak. Karena dengan stelsel publikasi negatif masih terbuka adanya 

kesempatan untuk mengajukan gugatan/sengketa tata usaha negara oleh pihak lain.  

2. Perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik bertujuan memberikan kepastian 

hukum kepada pihak yang beritikad baik untuk menguasai tanah sebagai pemegang hak 

dengan sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikannya. Pensertipikatkan hak miliknya agar 

memperoleh kepastian hukum terhadap tanah yang dimilikinya dan tercatat sebagai 

pemegang hak atas tanah   secara penuh, namun prinsip rechtverweking tidak memberikan 

perlindungan hukum serta dapat merugikan bagi pihak yang memiliki tanah, karena tidak 

dapat membuktikan dengan alat bukti sertipikat tanah. Perlindungan hukum juga sulit 

diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang memperoleh hak atas tanah berdasarkan 

asas itikad baik. 

          Berbeda dengan sistem pendaftaran tanah positif, yaitu tanda bukti hak seseorang 

atas tanah adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila ternyata terdapat bukti 

yang cacat, menunjukkan cacat hukum dari perolehan hak tersebut, maka ia tidak dapat 

menuntut pembatalan, kecuali tuntutan pembayaran ganti kerugian. Hal ini di sebabkan 



oleh adanya perbedaan penafsiran putusan Mahkamah Agung antara Hakim Pengadilan 

Tata Usaha Negara dan aparat Badan Pertanahan Nasional. 

B. Saran   

1. Perlunya ada aturan dalam tata administrasi pertanahan yang bisa menjadi       payung   

hukum dalam memberikan kepastian hak terhadap obyek hak atas tanah yang telah pernah 

menjadi sengketa di lembaga peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap dan 

meningkatkan profesionalisme aparat Badan Pertanahan Nasioanl RI dalam melaksanakan 

tugas, khusunya mengenai ketelitian dan kecermatan pada pemeriksaan data fisik dan data 

yuridis dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah. Hal itu bisa didapatkan dari 

pendidikan, pelatihan, pembinaan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang 

untuk mencegah terjadinya kesalahan yang berulang; 

2. perlunya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang beritikad baik dalam 

keputusan hakim yang telah membatalkan hak kepemilikannya dalam hal ini pemegang 

sertipikat yang dibatalkan mendapatkan ganti kerugian terhadap hilangnya hak yang 

seharusnya dimiliki karena faktor ketidak tahuannya atas tanah yang dimiliki tersebut 

menjadi obyek sengketa yang mengakibatkan hilangnya hak atas tanah yang dimiliki agar 

mendapatkan ganti kerugian atas hilanggnya hak atas tanah tersebut.  Hakim dalam 

memeriksa perkara perdata maupun sengketa tata usaha negara, agar lebih cermat dan 

teliti serta  mengadakan pemeriksaan setempat dengan melibatkan  Kantor Pertanahan 

setempat.  

3. Mengefektifkan lembaga pengumuman dan lembaga kesaksian dalam mengadakan 

penyuluhan hukum secara rutin kepada masyarakat agar permasalahan, sengketa, konflik 

dan perkara pertanahan bisa diminimalisir. 
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