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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 33 Undang–Undang Dasar 1945 mengatur mengenai masalah perekonomian nasional dan 

kesejahteraan sosial. Pada Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar–besarnya kemakmuran 

rakyat”. Menurut Antje M. Ma’moen dalam tulisannya yang berjudul Kedudukan, Tugas, dan Wewenang 

Badan Pertanahan Nasional Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara, apa yang telah dinyatakan Bangsa 

Indonesia dalam Pasal 33 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 tersebut, kemudian dijabarkan lebih 

lanjut dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal 

ini terlihat dalam Pasal 2 Undang–Undang Pokok Agraria (SF. Marbun, 2001: 362). Setelah adanya 

Undang–Undang Pokok Agraria tahun 1960, terjadi perombakan tanah. Pluralisme hukum pertanahan di 

Indonesia telah hapus, sehingga tercipta unifikasi hukum tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 khususnya dalam diktum keempat huruf A ditegaskan bahwa, “Hak-hak dan wewenang atas bumi, 

dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang ini, 

hapus dan beralih kepada Negara”. Dari diktum keempat Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, maka 

setelah tahun 1960 tanah-tanah swapraja dihapuskan dan statusnya menjadi tanah negara. Menurut 

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tertanggal 19 September 1961: 

“Tanah swapraja dan bekas swapraja yang dengan ketentuan diktum IV huruf A, Undang-Undang 

Pokok Agraria beralih kepada Negara, dengan diberi peruntukan sebahagian untuk kepentingan 

pemerintah, sebahagian lagi untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak 

swapraja atas tanah itu dan sebahagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan 

menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.”  

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin di dalam Undang–Undang Dasar 

1945. Menurut Mahfud MD. dalam bukunya S. Chandra, tanah merupakan kurnia Tuhan Yang Maha Esa, 

atas dasar hak menguasai dari negara, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan 

pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Undang–Undang Pokok Agraria yang 

individualistik komunalistik religius, selain bertujuan melindungi tanah melalui penyerahan sertifikat 

sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya (S. Chandra, 2005: 3). Seseorang yang telah 
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mempunyai sebidang tanah yang mana tanah tersebut adalah telah diakui sebagai hak miliknya, maka 

yang bersangkutan segera mendaftarkan tanah tersebut. Pendaftaran atas tanah diajukan ke Kantor 

Pertanahan setempat. 

Tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk kepastian hak atas tanah. Dengan kepastian hak 

setidak–tidaknya akan dapat mencegah terjadinya sengketa tanah. Dengan sertifikat tanah, maka 

jelaslah tanah tersebut sudah terdaftar dalam Kantor Pertanahan, sehingga setiap orang dapat 

mengetahui tanah tersebut telah ada hak miliknya. Demikian pula pendaftaran yang dilakukan atas hak 

seseorang mencegah klaim seseorang atas tanah, kecuali memang dia lebih berhak dan dapat 

mengajukan ke pengadilan negeri setempat dengan membuktikan tentang kebenaran haknya itu sesuai 

dengan sistem pendaftaran tanah negatif yang dianut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

“Land registration has also been shown to increase activity in land rental markets, leading to 

higher efficiency overall. Evidence of improved access to credit, due to formalization of land rights, 

is scant. Even in situations where land registration had positive benefits”. (Pendaftaran tanah juga 

telah menunjukkan peningkatan aktivitas dalam pasar sewa lahan, yang menghasilkan efisiensi 

yang lebih tinggi secara keseluruhan. Bukti peningkatan akses ke kredit, karena formalisasi hak 

atas tanah adalah sedikit. Bahkan dalam situasi di mana pendaftaran tanah memiliki manfaat 

positif). (Land Registration, Governance, and Development, 2009: tanpa halaman). 

Sebelum Indonesia merdeka, hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia bersifat pluralisme. 

Untuk hak atas tanah swapraja Mangkunegaran Surakarta sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok 

Agraria, para pemilik tanah diberikan bukti hak lama yang berupa pikukuh dan untuk para penyewa 

diserahi bukti pembayaran pajak yang disebut petuk. Sebelum adanya Undang–Undang Pokok Agraria, 

tanah di daerah Puro Mangkunegaran berstatus sebagai tanah swapraja domein Mangkunegaran. 

Rakyat dapat membeli tanah tersebut dengan persetujuan Mangkunegaran, sehingga dikeluarkanlah 

surat tanda kepemilikan berupa pikukuh. Di mana pikukuh ini mempunyai kekuatan pembuktian seperti 

sertifikat hak milik. Untuk penyewa tanah swapraja Mangkunegaran, diserahi bukti petuk. Di mana 

petuk ini tidak dapat diwariskan kepada para ahli warisnya dikarenakan pemegang petuk bukanlah 

sebagai pemilik tanah, tetapi hanya sebagai penyewa tanah. Dengan Peraturan Menteri Pertanian dan 

Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tertanggal 1 Agustus 1962, maka tanah-tanah yang sudah ada tanda 

buktinya berupa petok C dan dengan memperhatikan kewarganegaraan pemiliknya, pada tanggal 24 

September 1960, maka permohonannya konversi diajukan kepada Kantor Pertanahan setempat guna 

diterbitkannya sertifikat (Ali Achmad Chomzah, 2003: 84). 
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Meskipun telah mempunyai bukti berupa petuk dan juga sertifikat, tentunya belum berakhir 

kedudukan seseorang untuk mempertahankan statusnya dalam hak atas tanah. Pihak ketiga yang masih 

mempunyai hubungan darah juga ingin memiliki tanah dikarenakan manfaat tanah dari segi ekonomi. 

Pihak ketiga menuntut atas terbitnya sertifikat hak milik atas tanah dengan mengajukan gugatan perihal 

warisan ke pengadilan negeri. 

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan pihak yang berisi keberatan dan 

tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan 

dapat memperoleh penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 

(Rusmadi Murad, 1991: 22). Konstruksi hukum dinamakan analogi, tetapi di dalam ilmu hukum 

dikembangkan beberapa bentuk konstruksi hukum yang sebenarnya merupakan variasi dari analogi itu, 

yaitu konstruksi penghalusan hukum dan konstruksi argumentum a contrario. Penghalusan hukum 

dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan 

yang sangat, sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak diterapkan atau diterapkan secara 

lain apabila hendak dicapai keadilan. Konstruksi argumentum a contrario hakim sampai pada kesimpulan 

yang negatif, artinya ia justru tidak mungkin menerapkan aturan tertentu dalam perkara yang sedang 

dihadapinya (http://masyarakathukum.blogspot.com). 

Secara singkat masalah pertanahan ini berawal di tahun 1946, di mana sertifikat tanah yang 

merupakan output dari Kantor Pertanahan belum ada pada saat itu, sehingga bukti kepemilikan atas 

tanah hanya berupa pikukuh dan petuk C yang dianggap sebagai bukti pembayaran sewa tanah. 

Martowidjojo selaku penyewa tanah swapraja Mangkunegaran Surakarta yang tinggal Keprabon 

Surakarta mempunyai bukti petuk atas namanya  dan tinggal bersama beserta kelima anaknya, yaitu : 

1. Djojosudarmo (laki – laki), 

2. Supi Atmosumarto (perempuan), 

3. Sarwi Martowidjojo (laki – laki), 

4. Sudarwi Sumorumekso (perempuan), 

5. Sudiati Djojosaputro (perempuan). 

Karena Martowidjojo tidak sanggup membayar sewa kepada pihak Mangkunegaran, pada tahun 

1946 beliau mengajak kedua anak laki–lakinya yang bernama Djoyosudarmo dan Sarwi Martoatmojo ke 

Mangkunegaran untuk melanjutkan sewa tanah. Atas ijin dari Mangkunegaran sendiri, maka penyewa 

tanah yang semula bernama Martowijoyo berubah kepada Djoyosudarmo dan Sarwi Martoatmojo yang 

ditunjukan dengan bukti petuk. Tanah pekarangan nomor 142 yang semula disewa atas nama 
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Martowijoyo, telah berubah sewa kepada Djoyosudarmo dan Sarwi Martoatmojo yang masing–masing 

memegang petuk C nomor 03 dan 04. Sejak saat itu pula pembayaran sejumlah uang sewa tanah kepada 

Puro Mangkunegaran Surakarta menjadi tanggungan Djojosudarmo dan Sarwi Martowidjojo.  

Pada tahun 1960, terjadi perombakan di bidang pertanahan. Tanah swapraja domein 

Mangkunegaran Surakarta dihapus dan beralih menjadi tanah negara. Kemudian negara 

mengembalikannya kepada rakyat yang telah menempati tanah yang bersangkutan. Di dalam diktum 

keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria berbunyi, “Hak-hak dan wewenang-wewenang atas 

bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang–

Undang ini hapus dan beralih kepada Negara.” Setahun kemudian, untuk mempermudah hak 

penguasaan tanah dan kepemilikan sahnya, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang 

pendaftaran tanah yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah. Rakyat yang memenuhi persyaratan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dapat 

mengajukan pendaftaran tanah yang mereka tempati tersebut. 

Pada tahun 1975, Sarwi Martoatmodjo mendaftarkan tanah yang dia tempati ke Kantor Kadaster 

Surakarta dengan persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Tahun 

1976 anak–anak perempuan dari Martowidjojo atau saudara perempuan Sarwi Martoatmodjo 

menggugatnya karena membuat sertifikat hak milik atas tanah tanpa sepengetahuan mereka. Gugatan 

dari saudara perempuannya perihal tanah warisan. Saudara-saudara perempuan Sarwi Martoatmojo 

menganggap bahwa tanah yang dia daftarkan adalah tanah warisan dari ayahnya, Martowidjojo. 

Untuk itu, dapat dilihat pihak – pihak yang bersengketa di pengadilan adalah sebagai berikut : 

1. Pihak pertama yaitu Djojosudarmo (almarhum) dan diteruskan oleh para ahli warisnya selaku 

tergugat I. 

2. Pihak kedua yaitu Sarwi Martowidjojo, selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 158 dan tergugat II.  

3. Pihak ketiga yaitu Supi Atmosumarto, Sudarwi Sumorumekso, dan Sudiati Djojosaputro, yang 

dikuasakan kepada salah satu ahli warisnya Sarwosri S. Kadar selaku pihak penggugat. 

Pada tahun 1982, putusan Mahkamah Agung menyatakan pihak penggugatlah yang menang. Bagi 

pihak yang mempunyai sertifikat hak milik atas tanah dapat dikalahkan. Mahkamah Agung membagi 

tanah yang telah bersertifikat milik Sarwi Martoatmodjo dan tanah yang masih berstatus bukti hak lama 

(petuk) atas nama Djojosudarmo (almarhum) menjadi 5 (lima) bagian, yang dibagi bersama dengan para 

penggugat. 
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Selang waktu 22 tahun, karena pihak pemilik sertifikat hak milik nomor 158 dan pemegang petuk 

tidak mau melaksanakan putusan Mahkamah Agung tahun 1982, pihak penggugat yang mengetahui hal 

tersebut mengajukan permohonan eksekusi pada tahun 2005. Eksekusi tersebut dilakukan dengan 

pemberian batas (patok) tanah  yang membagi tanah menjadi 5 (lima) bagian. 

Pada akhir tahun 2005, tanah yang belum didaftarkan (masih dalam bentuk petuk), didaftarkan 

oleh para ahli waris Djojosudarmo di Kantor Pertanahan Kota Surakarta melalui jasa notaris. Oleh Kantor 

Pertanahan Kota Surakarta, dengan warkah permohonan pendaftaran tanah tersebut diterbitkankanlah 

sertifikat hak milik. Setelah sertifikat tanah dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, sengketa 

pertanahan kembali memanas. Supi Atmosumarto, Sudarwi Sumorumekso, dan Sudiati Djojosaputro 

keberatan dengan dikeluarkannya sertifikat hak milik atas tanah dan ingin untuk merebut kedua 

sertifikat tersebut. Mereka menginginkan agar kedua sertifikat itu diperbarui atau dipecah sesuai 

dengan putusan Mahkamah Agung yang salah satu amar putusannya masing–masing tanah tersebut 

dibagi menjadi lima bagian, sehingga Sudiati Atosumarto, Sudarwi Sumorumekso, dan Sudiati 

Djojosaputro mendapatkan bagian. Perjuangan Sudiati Atmosumarto, Sudarwi Sumorumekso, dan 

Sudiati Djojosaputro untuk mendapatkan hak milik atas tanah dalam kedua sertifikat tersebut tidak 

berhenti di situ saja, bulan April 2009 mereka dengan kuasanya yang bernama Sarwosri S. Kadar 

melayangkan tuduhan atas pemalsuan dan penipuan surat dalam permohonan penerbitan sertifikat ke 

Poltabes Surakarta. Pihak pemilik dan pemegang sertifikat memenuhi panggilan. Dihadapan penyidik, 

M.G. Sunarti, Jumirah, dan Rahayu serta para ahli waris dari Sarwi Martoatmojo menjawab tuduhan dari 

Supi Atmosumarto, Sudarwi Sumorumekso, dan Sudiati Djojosaputro, bahwa tuduhan mereka adalah 

salah dan fitnah karena mereka tidak pernah mengajukan permohonan untuk diterbitkannya sertifikat 

dengan cara penipuan atau pemalsuan baik ke notaris maupun ke Kantor Pertanahan Surakarta. Kantor 

Pertanahan Kota Surakarta menerbitkan sertifikat hak milik dari petuk karena pihak pemegang dan 

pemilik petuk yaitu Djojosudarmo dan Sarwi Martoatmodjo yang berhak untuk mendaftarkan tanah 

tersebut, begitu pula bagi ahli waris mereka. Petuk berguna untuk membuktikan pihak yang menempati 

dan menguasai suatu tanah selama puluhan tahun, sehingga ia berhak untuk mengajukan permohonan 

pendaftaran hak milik atas tanah tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas yang mempunyai cerita beruntun dan unik, yang mana belum diketahui 

pihak yang benar–benar berhak atas tanah di Keprabon Surakarta dan akibat hukum atas penerbitan 

sertifikat hak milik atas tanah tersebut, Penulis berharap agar masalah yang telah lama berlangsung dan 

sempat membuat hubungan persaudaraan merenggang dapat terselesaikan dengan cara yang benar 
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yang sama–sama tidak saling merugikan satu sama lain karena apabila tidak segera diselesaikan akan 

membawa dampak yang lebih besar lagi, maka dari itu Penulis tertarik untuk membahas kasus sengketa 

tanah di Keprabon ini dalam skripsi yang berjudul :   

KONTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK MILIK NOMOR 158 DAN NOMOR 806 DI 

KELURAHAN KEPRABON SURAKARTA  

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas 

masalah tersebut lebih lanjut dengan menitikberatkan pada rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah penerbitan sertifikat hak milik nomor 158 dan nomor 806 di Kelurahan Keprabon Surakarta 

oleh Kantor Pertanahan Surakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku?  

2. Apa implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 2987 K/Sip/1981 terhadap sertifikat Hak 

Milik nomor 158 di Kelurahan Keprabon? 

3. Apa implikasi yuridis cacat administrasi dalam penerbitan sertikat hak milik nomor 806 di Kelurahan 

Keprabon bagi pemegang sertifikat? 

4. Bagaimana langkah selanjutnya untuk menyelesaikan sengketa tanah di Keprabon Surakarta? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian, pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian dalam 

penulisan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Objektif 
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a. Untuk mengetahui sudah sesuai atau belum penerbitan sertifikat hak milik nomor 158 dan 806 

dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah nomor 24 

Tahun 1997 jo. PMA nomor 3 tahun 1997. 

b. Untuk mengetahui implikasi yuridis Putusan Mahkamah Agung nomor 2987 K/Sip/1981 

terhadap sertifikat hak milik nomor 158 di Kelurahan Keprabon.. 

c. Untuk mengetahui implikasi yuridis cacat hukum dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 

806 di Kelurahan Keprabon bagi pemegang sertifikat 

d. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah di Keprabon Surakarta. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah Penulis dapatkan di Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi 

Negara (HAN) dan Hukum Agraria. 

b. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

 

D.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data 

ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak–pihak yang 

berkepentingan. 

b. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada 

khususnya, terutama pada bagian Hukum Administrasi Negara dan hukum agraria. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang 

diteliti. 

b. Untuk memberikan masukan kepada Badan Pertanahan Nasional terkait dengan pendaftaran 

tanah bekas swapraja. 
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E. Metodologi Penelitian 

Untuk mendapatkan suatu data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, maka Penulis 

menggunakan metode penelitian tertentu yang sesuai. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. 

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu 

sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal–hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu 

(Soerjono Soekanto, 2008:42). Metodelogi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”. Namun, 

menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut : 

1. sesuatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian. 

2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 

3. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 2008:5). 

Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian. 

Ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, maka dalam penelitian ini, Penulis menggunakan 

jenis penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan 

pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier 

(Soerjono Soekanto, 2008:52). 

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal pada penelitian hukum 

jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang–

undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, Zainal Asikin, 2004 : 118). 

2. Sifat Penelitian. 

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai 

karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat 

preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan, nilai–nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep–

konsep hukum, dan norma–norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar 

prosedur, ketentuan–ketentuan, rambu–rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat 

preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Suatu 
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langkah awal dari substansi di dalam ilmu hukum ini adalah perbincangan mengenai makna hukum 

di dalam hidup bermasyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 22). 

Berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan 

di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan. Dengan demikian, 

preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. 

Oleh karena itulah, yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru 

atau teori yang baru, paling tidak argumentasi yang baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah 

diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan–

angan kosong (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 206). 

Apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran–saran mengenai apa yang harus 

dilakukan untuk mengatasi masalah–masalah tertentu, maka penelitian itu dinamakan penelitian 

preskriptif (Soerjono Soekanto, 2008:10). 

3. Pendekatan Penelitian. 

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, maka di dalam 

penelitian hukum terdapat pendekatan yang penulis gunakan. Pendekatan penelitian tersebut 

adalah pendekatan perundang–undangan (Statute Aprroach). Peraturan perundang–undangan 

adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan 

mengikat secara umum. Statute adalah berupa legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-

undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (Peter Mahmud 

Marzuki, 2009 : 97).  Pendekatan penelitian lain yang Penulis gunakan adalah adalah pendekatan 

kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 94). 

4. Jenis Data. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) yaitu 

data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya atau yang tidak diperoleh secara langsung dari 

masyarakat, tetapi dari bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumen–dokumen 

resmi, buku–buku, hasil–hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya 

(Soerjono Soekanto, 2008: 12). 

5. Sumber Data. 
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Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan 

mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, yaitu:  

a. Bahan Hukum Primer. 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya 

mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang–undangan, catatan–

catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang–undangan dan putusan–putusan 

hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 141). Bahan hukum primer yang Penulis gunakan 

adalah : 

1) Undang–Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria,  

2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, 

3) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

4) Peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

5) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan 

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, dan 

6) Putusan hakim Mahkamah Agung nomor 2987 K/Sip/1981 yang memberikan amar 

putusan tanah untuk dibagi menjadi 5 (lima) bagian. 

b. Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan–bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen–dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 141). Dalam penelitian ini, Penulis 

menggunakan buku–buku teks yang digunakan oleh para ahli, internet, dan sumber lain yang 

memiliki korelasi dengan penelitian ini. 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti perancangan undang–undang, hasil–hasil penelitian, atau pendapat 

pakar hukum (Amiruddin, Zainal Asikin, 2004 :32). 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan 

(library reasearch) yaitu pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan buku–buku 

pendukung atau penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini serta membaca litelatur 

yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari 

data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penulisan 

hukum ini. 

b. Wawancara. 

Wawancara digunakan untuk klarifikasi data dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta. 

7. Teknik Analisis Data. 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan dalam penelitian ini, dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis sebagai berikut : 

a. Silogisme dan Interpretasi. 

Silogisme yang Penulis gunakan adalah silogisme dengan menggunakan pendekatan 

deduktif. Pendekatan deduktif adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke 

keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, 

prinsip umu diikuti dengan penerapan aturan. Sedangkan berpikir deduktif disebut juga 

berpikir dengan menggunakan silogisme terdiri dari 3 (tiga)  preposisi statement yang terdiri 

dari premise yaitu dasar penarikan kesimpulan sebagai pernyataan akhir yang mengandung 

suatu kebenaran. Dalam berpikir deduktif ini orang bertolak dan suatu teori prinsip ataupun 

kesimpulan yang dianggapnya benar dan sudah bersifat umum berdasarkan hal tersebut 

diterapkan kepada fenomena-fenomena yang khusus dan mengambil kesimpulan khusus 

yang berlaku bagi fenomena tersebut (http://dossuwanda.wordpress.com). 

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki, menyatakan 

silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Logika silogistik untuk penalaran 

hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minor adalah 

fakta hukum. Dan dari keduanya kemudian dapat ditarik suatu konklusi (Peter Mahmud 

Marzuki, 2009: 47). 
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Berpikir deduktif atau berpikir rasional merupakan sebagian dari berpikir ilmiah. Dalam 

logika deduktif, menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju 

pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (Beni Ahmad Saebani, 2009: 

111). 

Menurut E. Sumaryono dalam bukunya Amiruddin dan H.Zainal Asikin, penafsiran 

memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses 

mengubah sesuatu atau situasi ketidaktauan menjadi mengerti. Penerapan hermeneutik 

(penafsiran) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. (Amiruddin, Zainal Asikin, 

2004: 163). 

 

 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam bagian ini, Penulis mensistematisasikan dalam bagian–bagian yang akan dibahas menjadi 4 

(empat) bab yang saling terkait secara sistematis, terarah, dan mudah dimengerti, sehingga saling 

mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, guna memberikan arahan dan gambaran 

penulisan dalam penelitian hukum ini. 

Dalam Bab I mengenai Pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.   

Selanjutnya dalam Bab II mengenai Tinjauan Pustaka terdiri dari Kerangka Teori dan Kerangka 

Pemikiran. 

Dalam Bab III mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, Penulis memaparkan mengenai posisi 

kasus yang Penulis angkat terlebih dahulu lalu menjawab permasalahan yang telah ditentukan 

sebelumnya, pertama yaitu apakah penerbitan sertifikat hak milik nomor 158 dan nomor 806 di 

Kelurahan Keprabon Surakarta oleh Kantor Pertanahan Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah nomor 10 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 jo. PMA Nomor 3 

Tahun 1997; kedua apa implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 2987 K/Sip/1981 terhadap 

sertifikat Hak Milik nomor 158 di Kelurahan Keprabon; ketiga apa implikasi yuridis cacat administrasi 
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dalam penerbitan sertikat hak milik nomor 806 di Kelurahan Keprabon bagi pemegang sertifikat; dan 

keempat adalah bagaimana penyelesaian sengketa tanah Keprabon tersebut. 

Bab IV mengenai Penutup terdiri dari  simpulan jawaban permasalahan yang Penulis teliti dan 

saran-saran dari Penulis yang bertujuan untuk membangun bagi pihak yang bersangkutan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Tanah Mangkunegaran 

a. Hak Atas Tanah Mangkunegaran  

Dalam Rijksblad tahun 1917 nomor 12 angka 5/Q bab 3, “Bumi kakenakake ing 

pajeg bumi kapilah dadi rong jinis, kayata : 

1) sawah; 

2) lemah garing”. (Tanah yang terkena pajak tanah dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

sawah dan tanah kering). 

Dalam wilayah Mangkunagaran, tanah adalah milik Raja, dan rakyat boleh 

melakukan anggaduh terhadap tanah-tanah tersebut. Rijksblad Mangkunagaran tahun 

1918 nomor 1 bab 1 nomor 1: 

“Yen ing sawijining wawengkon ing sajroning praja Mangkunagaran, ana papan 

pomahan kang wus diparingake anggadhuh dening nagara marang wong kang 

dudu kawula Mangkunagaran, mawa diparingi wawenang kena nganggo dhewe 

papan pomahan mau, iku yen pranatan bab panatane kalurahan desa katindakake 

ing wawengkon kono, ora bakal hangowahake wawenang kang wus diparingake 

mau, nanging semangsa papan pomahan e iku komplang, nagara banjur kena 

ngagem sakaparenge”. (kalau disalah satu wilayah di dalam praja Mangkunegaran 

ada tempat perumahan yang sudah diberikan anggadhuh oleh negara 

(Mangkunegaran), dengan diberi hak menggunakan (hak guna) sendiri tempat 

tinggal tadi, itu kalau aturan bab penatanaannya kelurahan desa dilaksanakan di 

wilayah tersebut, tidak akan merubah wewenang yang sudah diberikan tadi, akan 
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tetapi sewaktu tempat tinggal itu kosong, negara Mangkunegaran terus bisa 

menggunakan dengan semestinya). 

Hal mengenai pergantian wewenang anggaduh tersebut, tertera dalam Rijksblad 

1918 nomor 2 pranatandalem pangagening trah ing Mangkunagaran katitimangsa surya 

kaping 12 Januari 1918 angka 1/ R dalam bab 9 : 

“Manawa wawenang anggadhuh pomahan kang wus abshah, lumuntha mamunta 

marang wong liya jalaran didol, dililakake utawa diwarisake iku kang tuku, kang 

diwewehi utawa warise, ing sajrone sasasi, saka lumuntane pomahan mau, kudu 

nyuwun layang pikukuh anyar marang nagara. Yen ora netepi mangkono, 

wawenang anggadhuh pomahan mau banjur dibatalake sarta papacak kang 

kasebut ing adeg- adeg kapindho ing bab 9, iku iya kena katumrapake”. (apabila 

masa anggaduh rumah yang sudah sah berganti hak ke orang lain sebab dijual, 

dikhlaskan atau diwariskan kepada yang membeli, yang diberi atau warisnya dalam 

satu bula dari bergantinya hak rumah tadi harus meminta surat pikukuh baru 

kepada nagara Mangkunegaran, kalau tidak taat pada peraturan tersebut, 

wewenang anggaduh rumah tadi akan dibatalkan serta peraturan dalam nomor 2 

bab 9 bisa dikenakan). 

Mengenai cara pergantian wewenang tersebut harus diketahui oleh abdi dalem 

bupati patih Mangkunegaran seperti yang tertera dalam Rijksblad nomor 2  angka 1/R 

bab 10. Hal mengenai jangka waktu anggaduh adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat 

diperpanjang 10 (sepuluh) tahun lagi dan setiap diperpanjang harus diberikan pikukuh 

baru, sedangkan pikukuh yang lama harus diberikan kepada negara (Rijksblad nomor 1 

angka 2/ R bab 4). Untuk biaya sewa atau pajak tanah yang digaduhkan kepada rakyat 

banyaknya dalam satu tahun adalah 1/10 (satu per sepuluh) dari harga tanah tersebut.  

Menurut Petikan Saka Lajang Kabar Nagara (Rijksblad) Surakarta Tahun 1938 

Angka 9 Agraria pada bab 1 nomor 1: 

“Kabeh bumi kang dianggo Kawuladalem ing salawas – lawase sarta kang wus 

kalebokake dadi wewengkone Kalurahan desa miturut tatanan komplex 

(Reorganisatie) kaja kang kasebut ing buku Kalurahan, iku diparingake marang 

Kalurahan desa mau mawa wewenang nggaduh” (gemeentelijk bezitsrecht)”. 

(Semua tanah yang digunakan warga atau rakyat yang selama – lamanya serta 

yang sudah termasuk wilayah kelurahan desa menurut peraturan reorganisasi 

agraria seperti yang tersebut di dalam buku kelurahan itu diberikan kepada 

kelurahan desa tersebut dengan hak anggaduh). 
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Menurut Petikan Saka Lajang Kabar Nagara (Rijksblad) Surakarta Tahun 1938 

Angka 10 Agraria pada bab 12 nomor 1 : 

“Bumi gawe lan papan pomahan iku kena kasewakake dening kang madjibi 

marang sadengah Kawuladalem lawas – lawase 5 tahun; dene laku–lakune kudu 

manut adat lan tjarane deso kono.” (Tanah pengelolaan dan tempat untuk rumah 

tempat tinggal dapat disewakan oleh yang membayar pajak kepada siapapun 

kawula dalem selama 5 tahun; sedangkan prosedurnya harus menurut adat dan 

cara desa yang bersangkutan). 

Pada peraturan dalam Rijksblad Mangkunegaran tahun 1918 nomor 2 bab 1 angka 

1/R, “Kang kahanggep abshah andhuweni wawenang anggadhuh pomahan ing sajroning 

kutha Surakarta, kutha Kabupaten Wanagiri lan Karanganyar iku kang wus padha nyekel 

layang pikukuh saka nagara”. (Yang dianggap sah memiliki wewenang anggadhuh rumah 

tempat tinggal di dalam kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri dan Karanganyar adalah 

yang sudah memegang surat pikukuh dari negara Mangkunegaran). 

Menurut artikel G.P. Rouffaer yang berjudul Vorstenlanden yang telah disadur ke 

dalam bahasa Indonseia, sebagaimana halnya dengan Kasunanan, daerah 

Mangkunegaran dari dahulu kala dibagi dalam : 

1) kompleks tanah dengan ditarik pajak dalam bentuk hasil bumi in natura (rumput, 

sirih, padi, kayu, dan minyak). 

2) tanah lungguh (apanages) dari putra sentana dan pegawai praja atau orang lain, dan  

3) tanah yang menghasilkan pajak dalam bentuk uang (yang disebut tanah pamajegan). 

Tanah yang turut golongan pertama (pajak dalam bentuk hasil bumi) nisbi tidak banyak 

dan semuanya terletak dekat istana. Golongan kedua (tanah lungguh) terdiri lebih 

banyak bau dari yang pertama, namun bagian yang terbesar terdiri dari golongan ketiga. 

Tanah pamajegan ini tersebar diseluruh praja dengan di antara tanah lungguh dan tanah 

“panglambe” diperintah sebagai golongan tanah lainnya menurut Angger Gunung dan 

Angger Sadasa dari Kasunanan, jadi pemegang tanah lungguh (apanagehouder) atau 

patuh dari kota dan oleh bekel dari tempat itu sendiri. 

Menurut Soegijanto Padmo, pada masa Apanage Stelsel, tanah dibagi menjadi 2 

jenis, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh raja atau Sultan Ground/Sunan Ground 

untuk perkebunan, pertanian, pesanggrahan, hutan dan sebagainya atau disewakan 
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kepada pengusaha, yang kedua adalah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh raja atau 

tanah kejawen atau tanah Apanage (Apanage houder) yaitu tanah yang digaduhkan 

kepada kerabat raja atau sebagai gaji bagi pegawai raja. Pada masa ini pula, petani tidak 

mempunyai hak atas tanah sama sekali. Zaman ini termasuk zaman yang abot, maka 

pada tahun 1914 swapraja di Yogyakarta dan tahun 1917 swapraja di Surakarta 

menyelenggarakan Reorganisasi Kompleks yang berisi : 

1) pembentukan kelurahan–kelurahan; 

2) memberikan hak tanah yang lebih kuat bagi rakyat; 

3) menghapuskan apanage stelsel; 

4) mengubah dasar sewa tanah dari yang bersifat pribadi menuju hak kebendaan 

(Jurnas Pembaraharuan Desa Dan Agraria, 2004: 80). 

 

2. Tinjauan umum tentang Pemberian Hak Milik  

Untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak atas tanah berdasarkan Undang–Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 perlu diatur mengenai tata cara pemberian hak atas tanah. Untuk itu, 

dikeluarkanlah Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 

Pengelolaan. 

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 

bahwa, pemberian hak dapat meliputi, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai 

atas tanah negara dan hak pengelolaan. Pemberian hak atas tanah tersebut dilaksanakan 

dengan keputusan pemberian hak secara individu atau kolektif secara umum.  

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 menyatakan 

bahwa, pemberian dan pembatalan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, 

dan hak pengelolaan dilakukan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor 

Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk. 

Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, 

bahwa sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon 

dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan peraturan perundang–undangan 

yang berlaku. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 bahwa, 

pemberian hak atas tanah secara individual merupakan pemberian hak atas sebidang tanah 

kepada seseorang atau sebuah badan hukum tertentu kepada beberapa orang atau badan 

hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama yang dilakukan dengan satu penetapan 

pemberian hak.  

Untuk itu, dalam pemberian hak atas tanah harus memenuhi persyaratan. Syarat–syarat 

dalam permohonan hak milik sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 9 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : 

a. Hak milik dapat diberikan kepada : 

1) warga Negara Indonesia, 

2) badan–badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang–undangan yang berlaku yaitu : 

a) bank pemerintah, 

b) badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. 

b. Pemberian hak milik untuk badan hukum hanya dapat diberikan atas tanah–tanah tertentu 

yang benar–benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya. 

c. Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis, 

d. Permohonan hak milik memuat keterangan sebagai berikut : 

1) keterangan mengenai permohonan : 

a) apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan 

pekerjaan serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih 

dalam tanggungannya; 

b) apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan 

pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat 

yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan 

yang berlaku. 

2) keterangan mengenai tanahnya meliputi data yuridis dan fisik : 

a) alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat–surat bukti 

pelepasan hak dan pelunasan tanah, dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli 
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dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat–

surat bukti perolehan tanah lainnya; 

b) letak, batas–batas dan luasnya; 

c) jenis tanah; 

d) rencana penggunaan tanah; 

e) status tanahnya 

3) Lain – lain, yaitu : 

a) keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah–tanah yang dimiliki 

oleh pemohon, termasuk bidang, tanah yang dimohon; 

b) keterangan lain yang dianggap perlu. 

Selain itu, permohonan tersebut di atas harus melampiri beberapa keterangan dalam 

permohonan hak milik, yaitu : 

a. mengenai pemohon: 

1) jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan 

Republik Indonesia; 

2) jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat 

keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan 

yang berlaku. 

b. mengenai tanah : 

1) data yuridis: sertifikat girik, surat kapling, surat–surat bukti pelepasan hak dan 

pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, akta 

PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat–surat bukti perolehan 

tanah lainnya; 

2) data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB; 

3) surat lain yang dianggap perlu. 

Setelah syarat–syarat terpenuhi, maka dapat dilakukan pemberian hak atas tanah. 

Adapun tata caranya dalam Pasal 11, 12, 13, 14, dan 15 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 

Tahun 1999 adalah sebagai berikut : 

a. permohonan hak milik diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang 

daerah kerjanya, meliputi letak tanah yang bersangkutan; 

b. setelah berkas diterima, Kepala Kantor Pertanahan akan : 
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1) memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, 

2) mencatat dalam formulir isian, 

3) memberikan tanda terima berkas permohonan, 

4) memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk 

menyelesaikan permohonan tersebut sesuai dengan rinciannya. 

c. kepala kantor pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik 

permohonan hak milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat 

diterima atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang–undangan; 

d. apabila tanah yang dimohon belum ada surat  ukurnya, kepala kantor pertanahan 

memerintahkan kepala seksi pengukuran dan pemetaan tanah untuk melakukan 

pengukuran; 

e. kepala kantor pertanahan kemudian memerintahkan : 

1) kepala seksi hak atas tanah atau petugas yang telah ditunjuk untuk memeriksa 

permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis 

dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam 

risalah pemeriksaan, 

2) tim peneliti tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum 

terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, 

3) panitia pemeriksa tanah untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa 

oleh kepala seksi hak atas tanah dan tim peneliti. 

f. bila ada data yuridis dan data fisik belum lengkap, kepala kantor pertanahan 

memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya; 

g. dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada kepala kantor 

pertanahan, setelah pertimbangan pendapat kepala seksi hak atas tanah atau pejabat yang 

ditunjuk atau tim peneliti tanah atau panitia pemeriksa tanah, kepala kantor pertanahan 

menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan yang 

disertai dengan alasan penolakannya; 

h. keputusan pemberian hak milik tidak dilimpahkan kepada kepala kantor pertanahan, kepala 

kantor pertanahan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada kepala kantor 

wilayah disertai pendapat dan pertimbangannya, 
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i. setelah menerima berkas permohonan disertai pendapat, kepala kantor wilayah 

memerintahkan kepada kepala hak atas tanah untuk : 

1) mencatat dalam formulir isian, 

2) memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum 

lengkap segera meminta kepada kepala kantor pertanahan yang bersangkutan untuk 

melengkapinya. 

j. kepala kantor pertanahan wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan 

data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan kepala kantor 

pertanahan dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan 

atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku; 

k. keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada kepala kantor pertanahan, kepala 

kantor pertanahan wilayah setelah mempertimbangkan pendapat kepala kantor pertanahan, 

kepala kantor pertanahan wilayah menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah 

yang dimohon atau keputusan penolakan disertai dengan alasan penolakannya; 

l. keputusan pemberian hak milik tidak dilimpahkan kepada kepala kantor wilayah, maka 

kepala kantor wilayah harus menyampaikan berkas permohonan kepada menteri disertai 

pendapat dan pertimbangan; 

m. setelah menerima berkas permohonan dan disertai pendapat dan pertimbangan, maka 

menteri memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk : 

1) mencatat dalam formulir isian, 

2) memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik dan apabila belum 

lengkap segera meminta kepada kepala kantor wilayah yang bersangkutan untuk 

melengkapinya. 

n. menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang 

dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan kepala kantor pertanahan 

dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak 

dikabulkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku; 

o. setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala kantor pertanahan 

wilayah, menteri menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah dimohon atau 

keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya. 
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3. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah 

a.  Pengertian Pendaftaran Tanah dan Dasar Hukum 

 Kebutuhan akan tanah sekarang ini semakin meningkat sejalan dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan tanah. 

Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk petani, tetapi juga dipakai 

sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa 

menyewa. Pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya 

jaminan hukum atas tanah tersebut, maka diperlukan pendaftaran tanah (Florianus SP 

Sangsun, 2009 : 1-2).  

Indonesia telah mempunyai lembaga pendaftaran tanah yang uniform dan berlaku 

secara nasional sebagai konsekuensi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997, L.N. 1997 tanggal 8 Juli 1997 dan baru berlaku tanggal 8 Oktober 1997 (Pasal 66) 

sebagai perintah pasal 19 UUPA (A.P. Parlindungan, 1999:1).  

Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

tertanggal 8 Juli 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pasal 1 ayat 1: 

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi Pengumpulan, 

Pengolahan, Pembukuan, dan Penyajian serta Pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang–bidang tanah dan satuan–

satuan rumah susun, termasuk pemberian Surat Tanda Bukti hanya bagi bidang–

bidang tanah yang sudah ada Haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun, 

serta hak–hak tertentu yang membebaninya.” 

Menurut Rudolf Hemanses, seorang mantan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah 

dan Menteri Agraria pada masa itu dalam bukunya H. Ali Ahmad Chomzah, menyebutkan 

pendaftaran tanah (kadaster) adalah pendaftaran atau pembukuan bidang–bidang tanah 

dalam daftar–daftar, berdasarkan pengukuran dan pemetaan, yang seksama dari 

bidang–bidang itu (Ali Ahmad Chomzah, 2004: 1). 

Proses pada pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan pada peraturan–peraturan : 
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a)  Undang–Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam Pasal 19 

memerintahkan untuk diselenggarakannya pendaftaran atas tanah dalam rangka 

menjamin kepastian hukum; 

b)  Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah; 

c)  Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997. 

Sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tertanggal 23 

Maret 1961 tentang pendaftaran tanah, maka pendaftaran tanah diselenggarakan oleh 

suatu jawatan yang disebut Jawatan Pendaftaran Tanah. Dengan diterbitkannya Keppres 

RI Nomor 26 Tahun 1988 tertanggal 19 Juli 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, 

khususnya yang diatur pada pasal 37 ayat 1, maka tugas dan fungsi pendaftaran tanah, 

yang semula berada pada Departemen Dalam Negeri, yang dilaksanakan oleh Dirjen 

Agraria, sejak tanggal 21 November 1988, telah beralih pada Badan Pertanahan Nasional 

(Ali Ahmad Chomzah, 2004: 11). 

Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian 

hukum di bidang pertanahan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif tetapi 

mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat–surat tanda bukti hak yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 

(2) huruf c; Pasal 23 ayat (2); Pasal 32 ayat (2); dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang 

Pokok Agraria (Florianus SP Sangsun, 2009 : 3). 

 

b.  Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah 

Kegiatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah bagian dari 

pelaksanaan hukum agraria, maka seyogyanya asas yang mendasari pendaftaran tanah 

tidak jauh dari konsepsi hukum tanah nasional yang berasal dari hukum adat yang 

individualistik, komunalistik dan religius dalam pengertian bahwa setiap kepemilikan 
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perseorangan merupakan bagian dari dan untuk kepentingan bersama yang diyakini oleh 

tiap–tiap pribadi bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa 

(S.Chandra 2005: 117). 

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan beberapa asas. Asas–asas tersebut 

tertuang di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Ali Achmad Chomzah., 2004 : 5 – 6), yaitu : 

1) sederhana, yaitu ketentuan–ketentuan pokoknya atau prosedurnya dengan mudah 

dipahami oleh pihak–pihak yang berkepentingan, terutama pada pemegang hak atas 

tanah.  

2) aman, yaitu pendaftaran perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga 

hasilnya dapat memberi jaminan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan 

pendaftaran tanah.  

3) terjangkau, yaitu keterjangkauan bagi pihak–pihak yang memerlukan, khususnya 

dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 

4) mutakhir, yaitu menentukan data pendaftaran tanah secara terus menerus dan 

berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan selalu sesuai 

dengan keadaan nyata di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan 

mengenai data yang benar setiap saat.  

5) terbuka. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tetap dipertahankan tujuan 

diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagai yang pada hakikatnya sudah ditetapkan 

dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu bahwa pendaftaran tanah 

merupakan tugas Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang 

pertanahan. Tujuan pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, maka pendaftaran tanah bertujuan : 

1) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 

hak atas sesuatu bidang tanah, satuan rumah susun. Hak–hak lain yang terdaftar, 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai surat 

tanda buktinya. Dengan adanya sertifikat, bukan sekedar fasilitas, melainkan 

merupakan hak pemegang hak atas tanah, yang dijamin oleh undang–undang; 
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2) untuk menyediakan informasi kepada pihak–pihak yang berkepentingan termasuk 

Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 

mengadakan perbuatan hukum bidang–bidang tanah. Untuk penyajian data tersebut 

diselenggarakan oleh kantor pertanahan setempat. Data tersebut bersifat terbuka 

untuk umum 

3) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya 

pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi 

di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut, setiap bidang 

tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya, 

wajib didaftar. 

 

c.  Sistem Pendaftaran Tanah 

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang 

dimohon, dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik yang dimiliki. Data yuridis adalah 

bukti–bukti atau dokumen penguasaan tanah, sedangkan data fisik adalah surat ukur 

(http://teguhalexande.blogspot.com). 

Apabila dilihat dari aspek jaminan yang diberikan dengan pemberian surat–surat 

tanda bukti hak atas tanah (sertifikat hak atas tanah), sebagai alat pembuktian, maka 

pendaftaran tanah mengenal 2 (dua) sistem pendaftaran tanah, yaitu : (Ali Ahmad 

Chomzah, 2004: 15 - 16)  

1) sistem negatif, yaitu sistem pendaftaran tanah negatif adalah suatu sistem bahwa 

kepada pemilik tanah ini, diberikan jaminan lebih kuat apabila dibandingkan 

perlindungan yang diberikan kepada pihak ketiga. Maka pemilik tanah dapat 

menggugat haknya atas sebidang tanah dari mereka yang terdaftar pada buku tanah. 

2) sistem positif, yaitu sistem pendaftaran tanah positif adalah suatu sistem di mana 

kepada yang memperoleh hak atas tanah ini akan diberikan jaminan lebih kuat. 

Maka, orang–orang yang tercatat pada daftar umum atau buku tanah itu adalah 

pemilik tanah yang pasti. 

Menurut Boedi Harsono, sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia 

adalah sistem Negatif dengan tendens–tendens positif. Dengan sistem ini, maka apabila 
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ada keterangan–keterangan yang ada itu tidak benar, dapat diubah dan dibetulkan. 

Sistem yang dianut ini bernama quasi positif artinya positif yang semu. Ciri–ciri sistem 

pendaftaran tanah dengan sistem quasi positif yaitu : (Ali Ahmad Chomzah, 2004: 16-17) 

a) nama yang tercantum dalam daftar buku tanah adalah pemilik tanah yang benar dan 

dilindungi oleh hukum. 

b) setiap peristiwa balik nama, melalui prosedur dan penelitian yang seksama dan 

memenuhi syarat–syarat keterbukaan. 

c) setiap persil batas diukur dan digambar dengan peta pendaftaran tanah, dengan 

skala 1 : 1000, ukuran mana yang memungkinkan untuk dapat dilihat kembali batas 

persil, apabila di kemudian hari terdapat sengketa. 

d) pemilik tanah yang tercantum dalam buku tanah dan sertifikat dapat dicabut melalui 

proses keputusan pengadilan negeri atau dibatalkan oleh kepala Badan Pertanahan 

Nasional apabila terdapat cacat hukum. 

e) pemerintah tidak menyediakan dana untuk pembayaran ganti rugi pada masyarakat 

karena kesalahan administrasi pendaftaran tanah, melainkan masyarakat sendiri 

merasa dirugikan melalui peradilan atau pengadilan negeri untuk memperoleh 

haknya 

 

d.  Prosedur Pendaftaran Tanah Pertama Kali 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang 

dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : 

 

1) pendaftaran tanah secara sistematik. 

 Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek 

pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik ini dilaksanakan atas 
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prakarsa Pemerintah. Tahapan–tahapan pendaftaran secara sistematis seperti 

yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 jo. Peraturan 

Menteri Agraria / Ka.BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut : (Florianus SP 

Sangsun, 2009: 39-52) 

(a) penetapan lokasi oleh Menteri atas usul kepala kantor wilayah; 

(b) persiapan kepala kantor pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran 

berupa peta dasar yang berbentuk peta garis atau peta foto; 

(c) pembentukan panitia ajudikasi dan satuan tugas (satgas); 

(d) penyelesaian permohonan yang ada pada saat mulainya pendaftaran tanah 

secara sistematik; 

(e) penyuluhan wilayah; 

(f) pengumpulan data fisik, seperti penetapan batas, pemasangan tanda–tanda 

batas, dan pengukuran; 

(g) pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah. Untuk hak baru yang 

berasal dari tanah Negara dibuktikan dengan penetapan hak dari Pejabat yang 

berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang 

berlaku (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Untuk 

pembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan 

dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, 

keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar 

kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanag secara 

sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak 

pihak lain yang membebaninya (Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997);  

(h) pengumuman data fisik dan data yuridis dan pengesahannya; 

(i) penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak. Berita acara 

pengesahan menjadi dasar untuk: 

(1) hak atas bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan alat bukti 

tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun 

pernyataan yang bersangkutan, oleh ketua panitia ajudikasi ditegaskan 

konversinya menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang terakhir 

dengan memberi catatan tertentu. 
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b) hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah 

dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun oleh ketua 

panitia ajudikasi diakui sebagai hak milik dengan memberi catatan 

tertentu.  

(j) pembukuan hak. Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan hak milik 

atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah.  

(k) penerbitan sertifikat. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang 

namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang 

hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. 

(l) penyerahan hasil kegiatan. 

 

 

2) Pendaftaran tanah secara sporadik.  

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam 

wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau 

massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan yang 

berkepentingan. Tahapan–tahapan pendaftaran tanah secara sporadik 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 jo. 

PMA Nomor 3 Tahun 1997, yaitu : (Florianus SP Sangsun, 2009: 23-39) 

(a)  permohonan pendaftaran tanah secara sporadik;  

(b) pengukuran. Sebelumnya pengukuran dan pemetaan untuk keperluan 

pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan pembuatan peta dasar 

pendaftaran yang menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran; 

(c) pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah. 

a) hak atas tanah baru harus dibuktikan dengan misalnya: penetapan 

pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang 

bersangkutan apabila tanah tersebut berasal dari tanah Negara dan asli 

akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak 

milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak 
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guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik (Pasal 23 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997); 

b) pembuktian hak lama: untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah 

yang berasal dari konversi hak–hak lama, dibuktikan dengan alat–alat 

bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti–bukti tertulis, 

keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar 

kebenarannya oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah 

secara sporadik, dianggap cukup mendaftar hak, pemegang hak dan 

hak–hak pihak lain yang membebaninya (Pasal 24 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997). 

i. Dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap alat–alat pembuktian, 

pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan 

penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua 

puluh) tahun atau lebih secara berturut–turut oleh pemohon 

pendaftaran dan pendahulu–pendahulunya. 

ii. Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud 

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dilakukan 

pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah 

yang bersangkutan oleh kepala kantor pertanahan. 

iii. Hasil penelitian alat–alat bukti dituangkan dalam suatu daftar isian. 

(d) pengumpulan data fisik, data yuridis, dan pengesahannya. Daftar isian beserta 

peta bidang atau bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran 

diumumkan di Kelurahan letak tanah yang bersangkutan selama 60 (enam 

puluh) hari untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan 

mengajukan keberatan. 

(e) penegasan Konversi dan Pengakuan Hak 

Berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis 

dilaksanakan kegiatan : 

a) hak atas bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat 

bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun 

pernyataan yang bersangkutan dan tanahnya dikuasai oleh pemohon 

atau oleh orang lain berdasarkan persetujuan pemohon, oleh kepala 
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kantor pertanahan ditegaskan konversinya menjadi hak milik atas nama 

pemegang hak yang terakhir dengan memberi catatan tertentu. 

b) hak atas tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah 

dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun 

oleh kepala kantor pertanahan diakui sebagai hak milik dengan 

memberi catatan tertentu. Untuk pengakuan hak tidak diperlukan 

penerbitan surat keputusan pengakuan hak. 

(f) pembukuan Hak 

Dalam buku tanah tercantum data yuridis dan data fisik bidang tanah yang 

bersangkutan, dan apabila ada surat ukurnya, maka dicatat pula pada surat 

ukur tersebut. Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti dan berita 

acara pengesahan. 

(g) penerbitan Sertifikat. 

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan 

sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku 

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

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat di 

dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang 

ada dalam surat ukur dan bukti tanah yang bersangkutan. Apabila atas suatu 

bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang yang 

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata 

menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah 

tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan 

tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kantor Pertanahan setempat 

(Florianus SP Sangsun, 2009: 23– 39). 

 

e. Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah 

Sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah, maka UUPA menghendaki agar untuk 

pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak, maka kepada para pemegang hak 

atas tanah tersebut diberikannya sertifikat hak atas tanah. Pasal 1 ayat (20) Peraturan 
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat adalah 

surat tanda bukti hak sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, untuk hak atas 

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

tanggungan yang masing–masing sudah dibukukan dalam bukti tanah yang bersangkutan 

(Ali Ahmad Chomzah, 2004 : 6-7). Dengan sertifikat hak atas tanah, maka jelaslah tanah 

tersebut sudah terdaftar di kantor pertanahan, sehingga setiap orang dapat mengetahui 

bahwa tanah tersebut telah ada pemiliknya. 

Menurut Muchtar Wahid dalam bukunya S Chandra, hakikat kepastian hukum 

sebenarnya terletak pada kekuatan sertifikat kepemilikan hak atas tanah sebagai bukti 

kepemilikan termasuk di pengadilan, namun kepastian hukum dengan sistem negatif 

pada hakekatnya merupakan kepastian hukum relatif dengan pengertian bahwa oleh 

peraturan perundang – undangan dijamin kepastian hukum selama tidak dibuktikan 

sebaliknya (S.Chandra, 2005: 122) 

Dengan adanya lembaga publikasi negatif, maka pemilik hak atas tanah yang 

sebenarnya belum tentu namanya terdaftar dalam buku tanah. Pemegang sertifikat hak 

atas tanah yang namanya sudah terdaftar dalam buku tanah sepanjang tidak terbukti 

sebaliknya tetap dianggap sebagai pemegang hak atas tanah yang sebenarnya. Khusus 

terhadap hak milik, adanya unsur turunan, terkuat, dan terpenuh (Pasal 20 ayat (1) 

UUPA). Walaupun demikian tinggi kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti, 

namun tetap diperlakukan sebagai alat bukti awal karena didasari kemungkinan adanya 

alat pembuktian pihak lain yang lebih berwenang, tidak terkecuali terhadap sertifikat hak 

milik yang terkuat dan terpenuh sekalipun (S. Chandra, 2005: 122). 

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas 

tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diberikan penegasan 

mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat 

pembuktian yang kuat oleh Undang–Undang Pokok Agraria. Untuk itu diberikan 

ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis 

yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam 

pembuatan hukum sehari–hari maupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data 

tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang 

bersangkutan, dan bahwa orang tidak dapat menuntut yang sudah bersertifikat atas 
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nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya 

sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, sedangkan tanah tersebut 

diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata 

dikuasai olehnya atau oleh orang atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya 

(Adrian Sutedi, 2009: 34 – 35). Dengan demikian, makna dari pernyataan tersebut adalah 

bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran 

tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 

di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguhpun sistem 

publikasi yang digunakan adalah sistem negatif (Florianus SP. Sangsun, 2009: 5). 

 

4.  Tinjauan Umum Tentang Keputusan Tata Usaha Negara 

a.  Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara 

 Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa, ketetapan 

yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

yang berdasar peraturan perundang–undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan 

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka terdapat unsur–unsur KTUN, yaitu  sebagai berikut : 

Ridwan HR, 2006: 151-163) 

a. penetapan tertulis yang bersifat sepihak. Tindakan hukum administratif adalah tindakan 

hukum sepihak. Sebagai wujud dari pernyataan kehendak sepihak, pembuatan dan 

penerbitan ketetapan hanya berasal dari pihak pemerintah dan tidak tergantung kepada 

pihak lain. Sedangkan penetapan tertulis, berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang–Undang 

Nomor 5 Tahun 1986, menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; 

b. dikeluarkan oleh pemerintah atau tata usaha negara. Berdasarkan pasal 1 angka 1 

Undang–Undang 5 Tahun 1986, tata usaha negara adalah administrasi yang melaksanakan 

fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah; 

c. berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Pembuatan dan penerbitan 

ketetapan harus didasarkan pada peraturan perundang–undangan yang berlaku atau 
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harus didasarkan pada wewenang pemerintahan yang diberikan oleh peraturan 

perundang–undangan. Tanpa dasar kewenangan, pemerintah atau tata usaha negara 

tidak dapat membuat dan menerbitkan ketetapan atau ketetapan itu menjadi tidak sah; 

d. bersifat konkret, individual, dan final. Konkret berarti objek yang diputuskan dalam KTUN 

itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Individual adalah KTUN 

itu tidak ditunjukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. 

Kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap–tiap nama orang yang terkena ketetapan 

itu disebutkan. Dan final berarti sudah difinitif, sehingga dapat menimbulkan akibat 

hukum; 

e. menimbulkan akibat hukum. Ketetapan merupakan instrumen yang digunakan oleh organ 

pemerintah dalam bidang publik dan digunakan untuk menimbulkan akibat–akibat hukum 

tertentu. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum, dalam hal ini akibat 

dikeluarkannya ketetapan, berarti muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek 

hukum tertentu segera setelah adanya ketetapan itu; 

f. seseorang atau badan hukum perdata. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan 

hukum. Ketetapan sebagai wujud dari tindakan hukum publik sepihak dari organ 

pemerintahan ditujukan kepada subjek hukum yang berupa seseorang atau badan hukum 

perdata yang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. 

 

 

 

b. Syarat–Syarat Pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara 

 Pembuatan ketetapan tata usaha negara harus memperhatikan beberapa persyaratan. 

Syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan ketetapan mencakup syarat material dan 

syarat formal. Syarat material terdiri dari berikut ini : (Ridwan HR, 2006: 169) 

1) Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang. 

2) Ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan–kekurangan yuridis. 

3) Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu. 

4) Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan – peraturan lain, 

serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. 
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   Syarat–syarat formal terdiri dari berikut ini : (Ridwan HR, 2006: 169-170) 

1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan 

berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan harus dipenuhi. 

2) Ketetapan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang–

undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketetapan itu. 

3) Syarat–syarat berhubung dengan pelaksanaan ketetapan itu harus dipenuhi. 

4) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal–hal yang menyebabkan dibuatnya 

dan diumumkannya ketetapan itu harus diperhatikan. 

 Apabila syarat material dan formal ini telah terpenuhi, ketetapan itu sah menurut 

hukum (rechtsgeldig), artinya dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau 

sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara prosedural atau formal maupun 

material. Sebaliknya, apabila satu atau beberapa persyaratan itu tidak terpenuhi, ketetapan 

itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah (Ridwan HR, 2006: 170). 

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa apabila syarat material dan syarat formal telah 

dipenuhi, maka ketetapan itu sah menurut hukum. Tetapi apabila salah satu syarat tersebut 

tidak terpenuhi, maka ketetapan tersebut tidak sah karena terdapat kekurangan. Menurut 

A.M. Donner dalam bukunya Ridwan HR mengemukakan akibat–akibat dari ketetapan yang 

tidak sah yaitu : (Ridwan HR, 2006: 170) 

1) ketetapan itu harus dianggap batal sama sekali; 

2) berlakunya ketetapan itu dapat digugat : 

(a) dalam banding; 

(b) dalam pembatalan oleh jabatan karena bertentangan dengan undang – undang; 

(c) dalam penarikan kembali oleh kekuasaan yang berhak mengeluarkan ketatapan itu. 

3) dalam ketetapan itu, sebelum dapat berlaku, memerlukan persetujuan suatu badan 

kenegaraan yang lebih tinggi, persetujuan itu tidak diberi; 

4) ketetapan itu diberi tujuan lain daripada tujuan permulaannya; 

Meskipun suatu ketetapan itu dianggap sah dan akan menimbulkan akibat hukum bagi 

seseorang atau badan hukum perdata. Ketetapan yang sah dan telah dapat berlaku dengan 

sendirinya akan memiliki kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material. Kekuatan 

hukum formal suatu ketetapan ialah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena adanya 

ketetapan itu. Suatu ketetapan mempunyai kekuatan hukum formal apabila ketetapan itu 
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tidak lagi dapat dibantah oleh suatu alat hukum. Adapun maksud ketetapan yang mempunyai 

kekuatan hukum material adalah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena isi atau materi 

dari ketetapan itu. Suatu ketetapan mempunyai kekuatan materiel apabila ketetapan itu tidak 

dapat ditarik kembali oleh pejabat yang membuatnya (Ridwan HR, 2006 : 171 – 174). 

 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Untuk mempermudah gambaran dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Perundang-undangan 

UUPA 

PP No. 10 Th. 1961 

PP No. 24 Th. 1997 

PMA No. 3 Th. 1997 

Proses penerbitan  sertifikat 

Implikasi hukum bagi  pemegang hak 

 

Kesimpulan 

Sesuai tidaknya penerbitan 

sertifikat Hak Milik no.158 dan 

no.806 dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Ada tidaknya implikasi cacat 

Proses penerbitan sertifikat Hak Milik 

no.158 dan 806 

 

 

Implikasi putusan MA terhadap Hak 

Milik no.158 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Berfikir. 

 

Keterangan: 

Kasus sengketa tanah yang terjadi Keprabon Surakarta adalah sengketa kepemilikan hak atas 

tanah, yang mana telah terjadi selama puluhan tahun. Dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah 

harus melalui beberapa proses. Pengajuan permohonan hak milik disertai dengan bukti–bukti yang kuat 

agar kantor pertanahan dapat mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah. Bukti–bukti yang dapat 

dipergunakan adalah data yuridis dan data fisik yang diperlukan untuk mendukung agar permohonan 

hak miliknya dapat dikabulkan oleh kantor pertanahan. Dengan dikabulkannya permohonan hak milik, 

maka kantor pertanahan akan mengeluarkan keputusan pemberian hak milik yang berupa sertifikat hak 

milik. Dikeluarkannya sertifikat hak milik tersebut akan memberikan dampak atau implikasi kepada para 

pemegang sertifikat, begitu pula dengan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang cacat 

administrasi. 

Tanah konversi merupakan perubahan hak–hak lama atas tanah menjadi hak–hak baru menurut 

Undang–Undang Pokok Agraria. Salah satunya adalah tanah Keraton Mangkunegaran Surakarta, yang 

dulunya sebagai tanah swapraja karena terbitnya Undang–Undang Pokok Agraria beralih menjadi tanah 

negara. Bagi para pemegang bukti hak lama dapat mendaftarkan ke Kantor Pertanahan agar mempunyai 

kekuatan hukum dan jelas hak miliknya.. 

Dalam sengketa tanah ini, bukti hak lama yang berupa petuk dapat didaftarkan ke Kantor 

Pertanahan Kota Surakarta. Setelah didaftarkan, tanah yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 41 dan 43 

(sekarang) telah mempunyai sertifikat bernomor 158 dan 806. Dalam proses penerbitan sertifikat yang 
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dilakukan oleh Kantor Pertanahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku. Peraturan perundangan–undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah adalah sebagai 

berikut : 

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. 

2. Perturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

Dalam hal pendaftaran tanah Kantor Pertanahan harus meneliti terlebih dahulu status atau 

keadaan tanah yang didaftarkan tersebut. Apakah tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau masih 

bersih. Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tidak boleh menyalahi aturan yang berlaku. 

Apabila tanah yang didaftar tersebut dalam keadaan sengketa dan telah dieksekusi seperti yang terjadi 

pada tanah di jalan Teuku Umar nomor 43 yang telah bersertifikat nomor 806, berarti dalam 

pendaftaran tanah terdapat kekeliruan telah dijatuhi Putusan Mahkamah Agung 1982 dan dieksekusi 

tahun 2005. 

Apabila proses pendaftaran tanah telah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang 

berlaku, maka sertifikat yang merupakan output dari Kantor Pertanahan bermasalah, akan tetapi apabila 

proses pendaftaran tanah tersebut tidak seperti dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku 

atau mengandung cacat administratif, maka berdampak yuridis bagi pemegang sertifikat hak milik. 

Apabila terbukti telah terjadi cacat administrasi, maka kantor pertanahan harus membatalkan sertifikat 

hak milik nomor 806 begitu juga sertifkat hak milik nomor 158 dengan tata cara berdasarkan ketentuan 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas 

Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. 

Dalam penelitian ini akan disimpulkan kesesuaian penerbitan sertifikat hak milik, baik nomor 158 

maupun nomor 806, sehingga diketahui dampak yang akan terjadi. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Riwayat Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 158 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 806 Di Kelurahan 

Keprabon Surakarta 

1. Posisi Kasus 

Keadaan hukum tanah yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia pada masa penjajahan 

Belanda atau sebelum Undang–Undang Pokok Agraria berlaku adalah bersifat pluralistis, yang 

terdiri dari 5 (lima) hukum tanah. Menurut narasumber M.Ng. Supriyanto Waluyo, untuk 

wilayah Jawa, khususnya Surakarta, ada 2 (dua) hukum tanah yang berlaku, yaitu : 

a. hukum tanah kolonial, yang mana peraturan mengenai pertanahan mengacu pada hukum 

Barat atau Belanda. Hukum tanah kolonial ini nantinya setelah terbitnya Undang–Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 menjadi tanah negara; 

b. hukum tanah swapraja. Tanah swapraja adalah tanah–tanah raja, yang mana peraturan 

mengenai pertanahan ini berasal dari kekuasaan raja atau kerajaan. Tanah milik raja–raja 

ini, setelah adanya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagian menjadi tanah negara 

dan sebagian lagi dikambangkan (tidak jelas statusnya) (wawancara, 11 Maret 2010). 

Surakarta pada tanggal 13 Februari 1951 telah meninggal dunia Bapak Martowijoyo dan 

isterinya Ibu Martowijoyo telah meninggal dunia terlebih dahulu dengan meninggalkan 5 

(lima) orang anak, yang bernama : 

a. Djoyosudarmo, yang telah meninggal dunia dan meninggalkan anak – anak sebagai berikut 

ini : 

1) Soeroyo, 

2) Suyami, 

3) Paulus Sunaryo, 

4) Rosalia Suyanti, 

5) M.G. Sunarti, 

6) M.M. Djumirah, 

7) Maria Veronica Rahayu,  
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b. Supi Atmosumarto; 

c. Sarwi Martoatmojo; 

d. Sudarwi Sumorumekso; 

e. Sudiati Joyosaputro. 

Sebelum tahun 1946, Martowijoyo hidup bersama anak–anaknya di tanah pekarangan 

nomor 142, yang terletak di sebelah selatan Puro Mangkunegaran Surakarta. Karena tanah 

pekarangan yang ditempati oleh keluarga Martowijoyo adalah tanah milik raja 

Mangkunegaran, maka Martowijoyo harus membayar sewa tanah kepada Puro 

Mangkunegaran. Pembayaran sewa tanah tersebut yang dibuktikan dengan petuk 

pembayaran Mangkunegaran yang tertera atas namanya. Sesuai dengan peraturan negara 

Mangkunegaran pada saat itu, yaitu Rijksblad Surakarta Tahun 1938 Angka 10 Agraria pada 

bab 12 ayat 1 : 

“Bumi gawe lan papan pomahan iku kena kasewakake dening kang madjibi 

marang sadengah Kawuladalem lawas – lawase 5 tahun; dene laku – lakune kudu 

manut adat lan tjarane deso kono”. (Tanah Pengelolaan dan tempat untuk rumah 

tempat tinggal dapat disewakan oleh yang membayar pajak kepada siapapun 

kawula dalem selama 5 tahun; sedangkan prosedurnya harus menurut adat dan 

cara desa yang bersangkutan). 

Begitu pula disebutkan dalam peraturan Rijksblad Mangkunegaran tahun 1918 nomor 2 bab 

1, “Kang kahanggep abshah andhuweni wawenang anggadhuh pomahan ing sajroning kutha 

Surakarta, kutha Kabupaten Wanagiri lan Karanganyar iku kang wus padha nyekel layang 

pikukuh saka nagara” (yang dianggap sah memiliki wewenang anggadhuh rumah tempat 

tinggal di dalam kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri dan Karanganyar adalah yang sudah 

memegang surat pikukuh dari negara Mangkunegaran). Untuk mempertegas peraturan 

dalam Rijksblad, menurut M.Ng.Supriyanto Waluyo, pikukuh yang dimaksudkan di atas 

adalah pikukuh sewa tanah yaitu petuk pembayaran sewa tanah Mangkunegaran dan bukan 

pikukuh hak milik karena bukti pembayaran sewa tanah milik Mangkunegaran adalah petuk 

pembayaran Mangkunegaran dan pikukuh kedudukannya setara dengan sertifikat hak milik 

(wawancara, 15 Juni 2010). 

Karena faktor ekonomi dan faktor usia, Martowijoyo tidak mampu lagi membayar biaya 

sewa tanah yang beliau tempati selama ini bersama anak-anak dan isterinya kepada 

Mangkunegaran. Pada tahun 1946, Martowijoyo mengajak kedua anaknya, Djoyosudarmo 
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dan Sarwi Martoatmojo ke Mangkunegaran. Atas izin dari Mangkunegaran selaku pemilik 

atas tanah yang ditempati oleh Martowijoyo, terjadi peralihan hak sebidang tanah kepada 

Djoyosudarmo dan Sarwi Martoatmojo. Kepada kedua orang tersebut, maka biaya sewa 

tanah menjadi beban mereka. Petuk pembayaran Mangkunegaran yang semula atas nama 

satu orang yaitu Martowijoyo, dipecah menjadi 2 (dua) bagian, yaitu petuk pembayaran 

nomor 03 atas nama Djoyosudarmo dan petuk nomor 04 atas nama adiknya, Sarwi 

Martoatmojo. Sejak tahun 1946 itulah, penyewa tanah pekarangan nomor 142 menjadi 2 

(dua) orang dan pembayaran sewa tanah Mangkunegaran Surakarta ditanggung oleh 

Djoyosudarmo dan Sarwi Martoatmo. Meskipun telah ada penyewa baru, yaitu 

Djoyosudarmo dan Sarwi Martoatmojo, kepemilikan asli tanah tersebut tetap berada pada 

Mangkunegaran. Istilahnya Martowijoyo tidak meninggalkan atau menghibahkan barang 

warisan yang berupa tanah nomor 142 kepada anaknya Djoyosudarmo dan Sarwi 

Martoatmojo karena tanah tersebut bukan kepunyaan Martowijoyo, tetapi merupakan tanah 

swapraja milik Puro Mangkunegaran Surakarta. 

Dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka 

terrbentuklah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang 

Dasar 1945, serta hapuslah pemerintah Belanda di atas bumi Indonesia ini. Setelah Indonesia 

merdeka, Indonesia membuat suatu peraturan baru mengenai pertanahan di wilayah 

Indonesia. Pada tanggal 24 September 1960, keluarlah Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang–Undang 

Pokok Agraria atau UUPA. 

Dengan adanya Undang–Undang Pokok Agraria maka, berakhirlah peraturan hukum 

tanah kolonial Belanda dan pluralisme hukum tanah Indonesia, sehingga tercapai unifikasi 

hukum dalam hukum agraria, yaitu menciptakan pembangunan hukum tanah nasional 

tunggal. Salah satu upaya menuju unifikasi hukum tanah Nasional adalah penghapusan 

pluralisme hukum tanah Indonesia. Khususnya, hak atas tanah swapraja, menjadi tanah 

negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan dan 

pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian, tanah swapraja dan bekas swapraja yang 

dengan ketentuan diktum IV huruf A, Undang–Undang Pokok Agraria beralih kepada negara, 

dengan diberi peruntukan sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian lagi untuk 

mereka yang langsung dirugikan karena hapusnya hak swapraja atas tanah itu dan sebagian 
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dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Karena peraturan pemerintah tersebut, maka 

tanah yang semula ditempati dan disewa oleh keluarga Martowijoyo yang kemudian berganti 

penyewanya dengan persetujuan Mangkunegaran kepada kedua anaknya, yaitu 

Djoyosudarmo dan Sarwi Martoatmojo, pada tahun 1960 beralih menjadi tanah negara. Oleh 

Pemerintah, tanah tersebut diberikan kepada yang telah menguasai tanah selama puluhan 

tahun yang dibuktikan dengan bukti hak lama yaitu petuk untuk kemakmuran rakyat. 

Dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962, maka tanah–

tanah yang sudah ada tanda bukti berupa petuk, dan memperhatikan kewarganegaraan 

pemiliknya pada tanggal 24 September 1960, maka permohonan konversinya dapat diajukan 

ke kantor pertanahan setempat, untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah. Di tahun 

1974, Sarwi Martoatmojo mengajukan permohonan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan 

Surakarta. Pendaftaran tanah yang dilakukan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. 

Tahun 1976, setelah sertifikat hak milik nomor 158 atas nama Sarwi Martoatmojo terbit, 

saudara–saudara dari Sarwi Martoatmojo, yaitu Supi Atmosumarto, Sudarwi Surorumekso, 

dan Sudiati Joyosaputro menggugatnya dengan gugatan warisan ke Pengadilan Negeri 

Surakarta. Mereka menuntut pembagian tanah yang telah bersertifikat atas nama Sarwi 

Martoatmojo. Oleh Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan penggugat diterima dan 

dimenangkan oleh pihak penggugat. Sarwi Martoatmojo yang merasa keberatan dengan hasil 

putusan hakim pengadilan negeri mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di 

Semarang. Pengadilan tinggi menerima upaya hukum banding dari tergugat (Sarwi). Putusan 

hakim pengadilan tinggi memenangkan pihak penggugat. Tergugat kembali mengajukan 

upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengajukan memori kasasi terlebih 

dahulu, namun memori kasasi tergugat ditolak oleh Mahkamah Agung dan memenangkan 

gugatan penggugat. Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan sebelumnya 

yang salah satunya berbunyi supaya tergugat awal menyerahkan tanah kepada penggugat 

untuk dapat dibagi tanah yang semula telah beratasnamakan Djoyosudarmo (masih dalam 

bentuk hak lama, petuk) dengan Sarwi Martoatmojo, menjadi 5 (lima) bagian. Di mana kelima 

bagian itu dibagi dengan saudara–saudaranya yang merupakan anak kandung dari 

Martowijoyo. 
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Sejak putusan Mahmakah Agung tahun 1982, pihak tergugat enggan melaksanakan 

putusan Mahmakah Agung tersebut. Pihak tergugat tetap tidak mau membagi tanahnya 

tersebut kepada penggugat untuk dibagi menjadi 5 (lima) bagian. Karena tidak mau 

melaksanakan putusan Mahamah Agung, maka pihak penggugat dikuasakan kepada anak 

tertua bernama Sarwosri S. Kadar mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Surakarta. 

Eksekusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2005 sebagaimana penetapan yang 

tertanggal 4 Januari 2005 dengan Nomor 19/Eks/2004/PN.Ska. Dengan eksekusi tersebut, 

maka tanah yang semula atas nama Djoyosudarmo (dalam bentuk petuk) dan Sarwi 

Martoatmojo diberikan dibagi 5 (lima) bagian sesuai dengan putusan hakim Mahkamah 

Agung Nomor 2987 K/Sip/1981. 

Akhir tahun 2005, ahli waris dari Djoyosudarmo mengalihkan petuk yang atas nama 

Djoyosudarmo menjadi sertifikat hak milik atas nama ahli waris dari Djoyosudarmo ke Kantor 

Pertanahan Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

Kantor Pertanahan menerima permohonan pengajuan sertifikat dengan bukti lama berupa 

petuk yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan begitu awal tahun 

2006, Kantor Pertanahan Surakarta mengeluarkan sertifikat hak milik dari mula petuk atas 

nama Djoyosudarmo menjadi sertifikat hak milik nomor 806 atas nama para ahli waris 

Djoyosudarmo, yaitu : 

a. Ahli waris dari Suyami Suyoso, yaitu : 

1) Agung Suprapto; 

2) Hari Mulyono; 

3) Mukti Yuniarti; 

4) Suyatno. 

b. Paulus Sunaryo 

c. Rosalia Suyanti; 

d. M.G. Sunarti; 

e. Jumirah; 

f. M.V. Rahayu; 

Mengetahui tindakan pengalihan petuk menjadi sertifikat hak milik oleh M.G. Sunarti 

beserta saudara-saudaranya, membuat gerang Supi Atmosumarto, Sudarwi Sumorumekso, 

dan Sudiati Djojosaputro beserta kuasanya Sarwosri S. Kadar, sehingga mereka melapor 
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kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang tidak mengindahkan putusan pengadilan 

ataupun eksekusi dari Pengadilan Negeri Surakarta. Sarwosri S. Kadar selaku kuasa dari Supi 

Atmosumarto, Sudarwi Sumorumekso, dan Sudiati Djojosaputro meminta kepada Kantor 

Pertanahan Surakarta agar M.G. Sunarti beserta saudara-saudaranya menyerahkan sertifikat 

kepada mereka  agar dapat dibagi atau dipecah menjadi 5 (lima) bagian sesuai dengan 

eksekusi. Sarwosri S. Kadar membuat surat panggilan atas nama Kantor Pertanahan untuk 

memanggil M.G. Sunarti dan saudara-saudaranya ke Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan 

permasalahan ini, tetapi M.G Sunarti dan saudara-sauadarnya tidak pernah mengindahkan 

panggilan tersebut karena mereka mengalihkan petuk menjadi sertifikat hak milik atas tanah 

karena itu memang haknya. 

Perjuangan Sarwosri S. Kadar selaku kuasa dari Supi Atmosumarto, Sudarwi 

Sumorumekso, dan Sudiati Djojosaputro tidak hanya sampai di situ saja. April 2009, mereka 

memanggil para tergugat yaitu M.G. Sunarti beserta saudara-saudaranya dan ahli waris Sarwi 

Martoatmodjo, yaitu Rachmat dan Joko Raharjo ke Kantor Polisi Kota Surakarta untuk 

menjelaskan dugaan pemalsuan surat dalam permohonan pembuatan sertifikat hak milik ke 

Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Akhirnya, kuasa dari para tergugat yakni M.G Sunarti serta 

salah seorang ahli waris Sarwi Martoatmojo, yaitu Joko Raharjo memenuhi panggilan ke 

Kantor Polisi Kota Surakarta untuk mengklarifikasi permasalahan. Untuk mengetahui lebih 

jelasnya lagi, penyidik memanggil pula kuasa dari penggugat yaitu Sarwosri S. Kadar bersama 

pengacaranya Liek A. Palali. Terakhir di awal tahun 2010, Sarwosri S. Kadar dibantu 

pengacaranya kembali memanggil M.G. Sunarti beserta saudar-saudaranya melalui Kantor 

Polisi Kota Surakarta dengan tuduhan telah melakukan perbuatan melanggar hukum pasal 

263 dan 266 KUHP, yaitu tentang pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu. 

 

2. Status Bukti Pembayaran Petuk 

Hukum tanah di Indonesia pada masa penjajahan, masih bersifat pluralisme. Salah 

satunya, yaitu hukum tanah swapraja. Yang dimaksud dengan daerah atau tanah swapraja 

semasa Hindia Belanda adalah daerah raja atau zelfbestuurende Landschappen. Mengenai 

status tanah Puro Mangkunegaran sebelum Indonesia merdeka merupakan tanah swapraja 

yang berbentuk Domein Mangkunegaran atau sering dikenal dengan DMN. Domain 
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Mangkunegaran (DMN) artinya adalah daerah kekuasaan atau kepemilikan kerajaan atau 

Puro Mangkunegaran saja dan tidak dimiliki oleh pihak lain.  

Awalnya permulaan abad ke-19 orang-orang asing sudah mulai mengadakan usaha di 

daerah Surakarta dan Yogyakarta, yang dulu disebut vorstenlanden. Di daerah-daerah 

tersebut semua tanah adalah milik raja. Rakyat hanyalah sekedar memakainya saja 

(anggaduh) (Boedi Harsono, 1999:90). Pada tahun 1948, Lembaga konversi yang berlaku di 

Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta dihapus. Untuk menghapuskan hak-

hak itu, maka pada tahun 1950 dikeluarkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang 

Ketentuan–Ketentuan Tambahan Dan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1948. 

Secara tegas hak–hak konversi semuanya dihapuskan (Boedi Harsono, 1999:94). 

Adapun status tanah dalam tesis Soegiatmanto menurut perkembangan sejarah dapat 

diuraikan sebagai berikut : (Soegiatmanto, tesis: 66) 

a. semua pengelolaan atas tanah didasarkan pada suatu undang–undang yang disebut 

“Angger Gunung”. Serat ini merupakan pedoman pengurusan tanah yang sumbernya 

dikeluarkan oleh Keraton Surakarta. 

b. Mulai tahun 1796 dan berikutnya diadakan penyempurnaan. Dalam tahun–tahun 1813, 

1888, 1890 ditetapkan bahwa penggunaan tanah diatur guna kepentingan–kepentingan 

“siti lenggah” (hak pakai) bagi para putera, sentana, pegawai praja, legiun, sisanya untuk 

kepentingan praja. 

c. Mulai tahun 1911 status siti lenggah dihapuskan. Semua hak siti lenggah diganti dengan 

pembayaran uang. Sedangkan penggunaan tanah diatur : 

1) bagi kepentingan praja untuk menjamin kelangsungan usaha pertanian, 

perkebunan, dan kehutanan; 

2) dengan ketentuan hak pakai; 

3) dengan ketentuan hak bagi hasil dengan rukun; 

4) dengan sistem atau ketentuan pamajegan. 

Setelah Indonesia merdeka dan telah dikeluarkan undang–undang baru yang 

menyangkut status kedudukan tanah swapraja, yaitu Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 

mengenai Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria, tertanggal 24 September 1960 ditegaskan 

bahwa, hak–hak dan wewenang atas bumi, dan air dari swapraja yang masih ada pada waktu 

mulai berlakunya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960, dihapus dan beralih kepada negara. 
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Tanah tersebut beralih kepada negara, dengan diberi peruntukan sebagian untuk 

kepentingan Pemerintah, sebagian lagi untuk mereka yang dirugikan secara langsung karena 

dihapuskannya hak swapraja atas tanah itu, dan sisanya untuk dibagikan kepada rakyat yang 

membutuhkan.  

Di wilayah Surakarta sendiri, yaitu yang dalam kekuasaan Puro Mangkunegaran, 

mempunyai wilayah pertanahan sendiri (domain Mangkunegaran), yang meliputi sebagian 

wilayah Surakarta, Karanganyar, dan Wonogiri. Sebelum adanya UUPA, pada tanah swapraja 

milik Puro Mangkunegaran dimiliki oleh Raja Mangkunegaran dan rakyat hanya sebagai 

pemakai saja. Pemakaian oleh rakyat tersebut, dalam bentuk hak anggaduh atau sewa yang 

dibuktikan dengan adanya petuk C dan untuk kepemilikan tanah dibuktikan dengan adanya 

pikukuh. Pikukuh adalah bukti kepemilikan tanah oleh rakyat. Sedangkan petuk hanya 

bersifat sebagai bukti pembayaran sewa atas tanah milik Puro Mangkunegaran. 

Sebelum Indonesia merdeka, nama para pemegang pikukuh dan petuk telah terdaftar di 

Kantor Kadaster. Pemegang pikukuh telah terdaftar di Kantor Kadaster untuk mempertegas 

kepemilikan tanah yang bersangkutan. Dan pikukuh tersebut dapat dialihkan atau diwariskan 

kepada ahli warisnya. Sedangkan, petuk C juga terdaftar di Kantor Kadaster,  tetapi bukan 

untuk mempertegas sebagai pemilik, melainkan untuk mengetahui siapa penyewa tanah yang 

bersangkutan. 

Sebenarnya bahwa petuk pajak oleh pengadilan tidak diterima sebagai tanda bukti 

pemilikan tanah yang dikenakan pajak, dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 

10 Februari 1960 nomor 34/ K/ Sip/ 1960 bahwa, “Surat petuk pajak bumi bukan merupakan 

suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum 

dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda 

siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan” (Boedi Harsono, 

1999:84). 

Dalam kasus di atas, pihak pemilik sertifikat hak milik nomor 158, sebelum mengalihkan 

menjadi sertifikat hak milik, yang bersangkutan (Sarwi Martoatmodjo) telah mempunyai atau 

berpegangan pada petuk Mangkunegaran Surakarta. Dengan adanya petuk atas namanya 

tersebut, maka ia berhak mendaftarkan tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut 

untuk memperoleh sertifikat hak milik ke Kantor Pertanahan Surakarta. Begitu pula sertifikat 
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nomor 806, bahwa para pemegang petuk C yang namanya tertera pada petuk tersebut dapat 

mendaftarkan tanah yang dahulu disewanya menjadi sertifikat hak milik sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

 

 

3. Rasio Decidendi Putusan Pengadilan 

a. Putusan Pengadilan Negeri 

 Putusan merupakan bentuk tertulis yang merupakan akta otentik bertujuan 

untuk dapat digunakan sebagai alat bukti para pihak, yang mungkin diperlukan untuk 

mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaannya. Putusan berarti bahwa dengan 

putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu peristiwa suatu putusan itu 

tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. 

Oleh karena itu, untuk kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim harus diperiksa 

ulang agar tidak terjadi kekeliruan atau kekhilafan.  

Menurut kasus yang Penulis ambil yaitu mengenai sengketa bekas tanah 

Mangkunegaran, terdapat putusan yang mengandung kekeliruan. Putusan yang 

mengadung kekeliruan yang dimulai dari putusan hakim Pengadilan Negeri. Kekeliruan 

tersebut terletak pada yaitu : 

1) dalam gugatan dari para penggugat menyangkut perihal warisan. Di awal telah 

dijelaskan bahwa tanah yang menjadi sengketa bukan tanah warisan, 

melainkan tanah milik domein Mangkunegaran Surakarta. Di mana tanah 

konversi di sini adalah tanah yang sebelum tahun 1960 adalah milik dari tanah 

swapraja domein Mangkunegaran. Tanah di karesidenan Surakarta adalah 

milik Raja dan rakyat dapat menyewanya dengan hak anggaduh sesuai dalam 

Rijksblad tahun 1918 bab 1 nomor 12. Setelah ada Undang–Undang Pokok 

Agraria berubah menjadi tanah negara (diktum keempat Undang-Undang 

Pokok Agraria). Dapat disimpulkan bahwa Martowijoyo pada tahun 1946 

mengalihkan sewa tanah Mangkunegaran kepada kedua anak laki–lakinya atas 

ijin dari pemiliknya dan bukan menghibahkan atau memberikan warisan. Dan 

tanah yang disewa pada tahun 1946 masih menjadi milik Mangkunegaran dan 
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Martowijoyo hanya menyewa, sehingga ia tidak mempunyai hak untuk 

mewariskannya kepada kedua anak laki–lakinya. Dapat dikatakan bahwa 

peristiwa yang menyangkut perkara telah dikarang oleh penggugat dan tidak 

sesuai dengan sebenarnya. Meskipun begitu, gugatan dari para penggugat 

tetap diterima dan telah diputus. Maka, putusan hakim dapat mengandung 

kecacatan hukum. 

2) Dalam hal mengadili, hakim menetapkan bahwa tanah pekarangan yang 

menjadi sengketa yaitu pekarangan nomor 142 kemudian menjadi jalan Teuku 

Umar nomor 41 dan 43 Surakarta (sekarang) adalah barang warisan dari 

almarhum Martowijoyo yang belum dibagi waris. Sebuah tanah yang 

merupakan tanah warisan yang diwariskan dari generasi satu ke generasi 

berikutnya secara turun temurun haruslah ada surat bukti kepemilikan atas 

tanah warisan tersebut yang diwujudkan dalam sertifikat hak milik. Dengan 

adanya sertifikat kepemilikan, maka si empunya tanah dan bangunan di 

atasnya dapat mewariskannya kepada generasi berikut. Apabila si empunya 

tanah dan rumah tersebut tidak mempunyai sertifikat, maka tanah dan rumah 

yang bersangkutan tidak dapat diwariskan, kecuali dengan putusan hakim 

pengadilan. Begitu juga dengan tanah yang disewa oleh keluarga Martowijoyo 

yang beralih sewa kepada kedua anaknya. Pada waktu menyewa tanah 

swapraja Mangkunegaran mempunyai bukti pembayaran sewa berupa petuk 

dan bukan pikukuh. Maka dari itu, tanah yang disewa oleh Martowijoyo yang 

kemudian beralih sewa kepada kedua anaknya bukanlah milik Martowijoyo, 

sehingga tanah tersebut tidak dapat dikatakan tanah itu merupakan tanah 

warisan dari Martowijoyo. 

3) Kepala putusan Pengadilan Negeri di mana pencantuman nomor putusan 

diletakan di atas judul putusan. Seharusnya judul putusan dahulu baru nomor 

putusan. Kekeliruan ini juga termasuk kekeliruan yang dan menimbulkan 

penafsiran yang berbeda karena dalam pembuatan putusan lembaga 

peradilan harus mengikuti tata penulisan yang baku, tidak boleh seenaknya. 

Hal ini dikarenakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tidak hanya 

bagi para pihak tetapi juga bagi pihak ketiga. 
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4) Mengenai apa yang dipaparkan oleh penggugat mengenai bukti pikukuh. 

Diketahui bahwa yang dimiliki oleh para tergugat adalah bukti sewa petuk 

atas nama para tergugat, bukan pikukuh kepemilikan atas nama Martowijojo. 

Jikapun penggugat mendalilkan adanya pikukuh, maka penggugat wajib 

membuktikannya. Dan ternyata penggugat tidak dapat membuktikan 

keberadaan pikukuh dengan alasan terjadi bencana alam banjir di Solo pada 

tahun 1960-an. Hakim kurang mencermati dan memperhatikan bukti 

keberadaan petuk itu sendiri. 

 Maka secara keseluruhan, hakim telah keliru dalam memberikan putusan. 

Kekeliruan itu terletak pada penafsiran hakim bahwa tanah yang digugat oleh penggugat 

adalah tanah warisan. Tugas pokok dari hakim adalah menerima, memeriksa, dan 

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat 1 

undang–undang nomor 14 tahun 1970). Selain itu, tugas hakim adalah memberikan 

putusan, di mana dalam putusannya jangan sampai menimbulkan perkara baru, tetapi 

dalam kasus ini hakim dalam kurang melakukan konstatering. Artinya, yaitu hakim harus 

melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut. 

Hakim harus pasti akan kebenaran peristiwa yang dikonstatirnya, sehingga konstatirnya 

tidak hanya sekedar kesimpulan yang dangkal tentang adanya suatu peristiwa. Oleh 

karena itu, hakim harus melakukan pembuktian untuk mendapatkan kepastian mengenai 

peristiwa yang diajukan kepadanya. Hukum pembuktian sangatlah harus dikuasai oleh 

hakim. Bila hakim kurang memahami dan menguasai hukum pembuktian, maka akan 

menghambat jalannya persidangan dan hasil konstatering yang didapat kurang tepat. 

Seorang hakim haruslah meneliti terlebih dahulu perkara yang akan diputusnya supaya 

putusannya tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari, baik bagi pihak penggugat 

atau tergugat maupun kedua–duanya. 

 Meskipun peristiwa atau faktanya disajikan oleh para pihak, hakim harus pasti 

akan peristiwa yang diajukan oleh para pihak tersebut. Hakim harus mengakui kebenaran 

peristiwa yang menjadi perkara. Kebenaran peristiwa itu hanya dapat diperoleh dengan 

pembuktian. Yang harus dibuktikan adalah peristiwanya. Jadi, hakim harus dapat 

menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian 

menentukan hukumnya terhadap peristiwa yang ditetapkannya itu. Peristiwa–peristiwa 

yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat harus disaring oleh hakim.  
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“Ideology, however, "is not the only recourse of judges in the open area." Other 

factors in judicial decision making include "personality traits, or temperament ..., 

which are more or less innate personal characteristics." These characteristics 

include "personal background characteristics, such as race and sex, and also 

personal and professional experience." Also "strategic considerations" and 

"institutional factors--such as how clear or unclear the law is ... and the structure 

of judicial promotion--... influence judicial behavior." Emotion also plays a role in 

judicial decision making. And it is not "always an illegitimate or even bad ground 

for judicial decision." A "judge has to decide the case even if unable, because he is 

facing irreducible uncertainty, to reach a decision by algorithmic means." Similarly 

"intuition plays a major role in judicial as in most decision making." It "is best 

understood as a capability for reaching down into a subconscious repository of 

knowledge acquired from one's education and particularly one's experiences” 

(Ideologi, "bukan satu-satunya penolong hakim di daerah terbuka." Faktor-faktor 

lain dalam pengambilan keputusan peradilan terdiri dari "ciri-ciri kepribadian, 

atau temperamen, yang lebih atau kurangnya seperti pembawaan dari lahir atau 

karakteristik pribadi." Karakteristik ini termasuk "karakteristik latar belakang 

pribadi, seperti ras dan jenis kelamin, dan juga kepribadian dan pengalaman 

profesional." Juga "pertimbangan strategis" dan "faktor kelembagaan - seperti 

bagaimana yang jelas atau tidak jelasnya hukum dan struktur  dari kemajuan 

yudisial yang mempengaruhi perilaku yudisial." Emosi juga berperan dalam 

pengambilan keputusan peradilan. Dan tidak "selalu menjadi tidak sah atau 

bahkan sangat buruk bagi keputusan peradilan." Seorang hakim "harus 

memutuskan kasus meskipun tidak sanggup, karena ia harus menghadapi 

ketidakpastian, untuk mencapai keputusan dengan menggunakan perhitungan." 

Demikian pula "intuisi memainkan peran utama dalam peradilan , terlebih dalam 

pengambilan keputusan."Itu "yang terbaik yang dipahami sebagai kemampuan 

untuk menjangkau ke dalam repositori bawah sadar dari pengetahuan yang 

diperoleh dari pendidikan dan pengalaman seseorang” (How Graet Judges Think : 

Judges Richard Posner, Henry Friendly, and Roger Traynor On Judicial Lawmaking, 

2009: tanpa halaman). 

 Pembuktian dilakukan oleh para pihak. Hakim memerintahkan kepada para pihak 

untuk mengajukan alat–alat bukti. Untuk beban pembuktian, hakim dapat 

membebankan pembuktian baik kepada penggugat dan atau tergugat. Menurut pasal 

163 HIR bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak atau menyangkal hak orang lain, 

maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Dalam kasus ini, beban 

pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak. Di mana, pihak penggugat harus 

dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak atas tanah swapraja domein 

Mangkunegaran itu dengan Petuk dan penggugat yang menyatakan bahwa tanah itu 
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adalah tanah warisan, maka ia harus membuktikan tanah itu adalah tanah warisan dari 

Martowijoyo dengan surat warisan disertai sertifikat hak milik atas tanah warisan 

tersebut. Sedangkan, pihak tergugat terbebani pembuktian di mana mereka harus dapat 

membuktikan bahwa tanah itu bukan tanah warisan melainkan tanah swapraja domein 

Mangkunegaran dengan disertai surat atau dokumen hak lama atas tanah tersebut.  

 Maka dari itu, menurut Penulis, dalam kasus sengketa tanah ini, hakim kurang 

melakukan konstatering dan menerima pembuktian dari kedua belah pihak, terlebih dari 

pihak tergugat. Hakim terlalu cepat merumuskan atau mengambil kesimpulan bahwa 

tanah tersebut adalah tanah warisan. Padahal apabila hakim mau meneliti lebih jauh, 

maka tanah yang menjadi gugatan penggugat adalah tanah bekas swapraja yang tidak 

pernah diwariskan oleh Martowijoyo dan telah menjadi hak milik dari Joyosudarmo dan 

Sarwi Martoatmojo sejak tahun 1960. 

 

b. Putusan Pengadilan Tinggi 

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu 

putusan Pengadilan Negeri karena menganggap putusan itu kurang benar atau adil, 

maka ia dapat mengajukan permohonan banding. Dalam kasus ini, pihak tergugat 

merasa keberatan atau tidak menerima apa yang telah diputus oleh hakim Pengadilan 

Negeri Surakarta dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di 

Semarang. Tergugat menyampaikan permohonan banding ke Panitera Pengadilan 

Surakarta dan banding dari pihak tergugat diterima oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 

di Semarang. 

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang memberikan pertimbangan hukum 

bahwa menguatkan putusan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pengadilan tinggi 

menerima putusan hakim sebelumnya. Padahal telah diuraikan di atas bahwa putusan 

hakim pengadilan negeri telah mengandung kekeliruan dari hakim akan tetapi, tetap 

saja hakim pengadilan tinggi menerima dan menguatkan putusan hakim Pengadilan 

Negeri. Apalagi hakim yang memutus dalam pengadilan tinggi adalah berdasarkan hakim 

tunggal. Asas dalam hukum perdata adalah menggunakan hakim majelis, namun dalam 

prakteknya masih banyak perkara perdata diperiksa oleh hakim tunggal. Dan 
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pemeriksaan oleh hakim tunggal ini tetap sah. Memang ada kecenderungan untuk 

mengembangkan asas hakim tunggal. Dalam pasal II Undang–Undang Darurat 11/1955 

(LN 36) memberikan kemungkinan untuk memutus dengan seorang hakim, yaitu apabila 

ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Dalam prakteknya, pasal ini sering digunakan 

dengan pertimbangan demi cepatnya jalan peradilan atau kurangnya tenaga hakim. 

tetapi, meskipun ada aturan tersebut, pengadilan tinggi tidak boleh menganggap ringan 

suatu perkara yang diajukan, terlebih kasus seperti ini. Kasus mengenai tanah bekas 

swapraja harus diteliti dan diperiksa secara teliti dan detail yang tidak hanya 

mengandalkan pemikiran atau kepastian satu orang hakim saja, melainkan harus 

diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim. Seperti yang tertera pada SEMA 02/1975 

Mahkamah Agung menginstruksikan kepada ketua–ketua pengadilan tinggi dan 

pengadilan negeri agar perkara besar, mengingat sifat perkaranya, besarnya nilai 

gugatan atau menarik perhatian masyarakat harus diperiksa dengan susunan majelis 

hakim. Apalagi melihat bahwa putusan sebelumnya diputus dengan hakim majelis, maka 

selanjutnya di tingkat banding juga harus begitu. 

 

 

 

c. Putusan Mahkamah Agung  

Apabila ada pihak yang kalah atau tidak puas dengan putusan hakim pengadilan 

tinggi, maka mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam mengajukan 

kasasi ke Mahkamah Agung harus disertai dengan alasan–alasan. Dalam hal putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2987 K/Sip/1981 perkara mengenai perihal gugatan warisan ini 

telah terjadi beberapa kecacatan hukum. Cacat hukum yang perlu digarisbawahi, yaitu : 

1) bahwa dalam memori kasasi yang diajukan oleh penggugat kasasi dalam hal 

memeriksa dan memutuskan perkara pada pengadilan tinggi dilakukan oleh hakim 

tunggal, meskipun menggunakan hakim tunggal tetap sah. Hakim tunggal digunakan 

dalam hal perkara ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau pencurian oleh anak di 

bawah umur. Meskipun pengadilan tinggi mempunyai kewenangan, pengadilan 

tinggi tidak boleh seenaknya dalam menggunakan kewenangannya tersebut, apalagi 
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menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang tidak 

ringan. Dalam memori kasasi pemohon kasasi ditolak oleh hakim Mahkamah Agung; 

2) dalam memori kasasi, penggugat mengatakan bahwa penggugat adalah pemilik 

tanah yang sah yang namanya tercantum dalam petuk Mangkunegaran. Dan petuk 

tersebut didapat karena yang bersangkutan melakukan pergantian sewa dengan 

ayahnya yang bernama Martowijoyo sewaktu beliau masih hidup. Dikarenakan tidak 

mampu lagi membayar sewa tanah Mangkunegaran, maka Martowijoyo memberikan 

pergantian pembayaran sewa tanah tersebut kepada anaknya Sarwi Martoatmodjo 

dan Djoyosudarmo agar dilanjutkan sewa menyewa tanah swapraja milik 

Mangkunegaran. Petuk tersebut telah mendapatkan legalisir atau disahkan oleh 

Pengadilan Negeri Surakarta bahwa yang namanya tertera di dalam petuk adalah 

pemilik tanah pertama setelah Undang-Undang Pokok Agraria terbit. Mahkamah 

Agung tetap menerima putusan hakim sebelumnya dan mengabaikan keberadaan 

petuk. Hal ini berarti terdapat kekeliruan penafsiran hakim dalam menjatuhkan 

putusan. 

3) dalam kepala putusan Mahkamah Agung Nomor 2987 K/Sip/1981 tidak dicantumkan 

judul bahwa itu adalah suatu putusan Mahkamah Agung dan perihal nomor putusan 

tersebut dicantumkan di samping kiri atas. Seharusnya aturan baku dari suatu 

putusan Mahkamah Agung dalam kepala putusan harus ada judul “PUTUSAN” dan 

dibawahnya tertera nomor putusan, sehinggs putusan Mahkamah Agung tersebut 

tidak valid atau diragukan. 

4) untuk keberatan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Agung tidak ada dasar 

hukum yang pasti dan jelas, sehingga ketentuan hukum yang mendasari penolakan 

memori kasasi tidak jelas.  

5) sebagai salinan atau copyan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 2987 K/Sip/1981 

yang diterima oleh para tergugat tidak ada keresmian atau keaslian bahwa putusan 

tersebut merupakan produk atau keluaran dari Mahkamah Agung karena tidak ada 

cap resmi Mahkamah Agung. Cap atau tanda sah merupakan bukti bahwa putusan 

tersebut pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dengan begitu putusan 

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena diragukan keasliannya. 

6) dalam hal mengadili para tergugat, terdapat error in person. Kesalahan tersebut 

terdapat dalam nama para subyek hukum yang berbeda antara dari awal mula 
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gugatan diajukan ke pengadilan negeri, putusan Pengadilan Negeri Surakarta, 

putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan juga dalam putusan Mahkamah Agung. 

Seperti, di dalam perihal gugatan penggugat, tertulis para tergugat terdiri atas : 

a. Soeroyo; 

b. Suyami Suyono; 

c. Paulus Sunaryo; 

d. Suyamti; 

e.M.G. Sunarti; 

f.    Jumirah; 

g. Sri Rahayu; 

h. Sarwi Martoatmojo. 

Yang benar sesuai dengan kenyataan dan Kartu Tanda Penduduk adalah : 

a. Soeroyo; 

b. Suyami; 

c. Paulus Sunaryo; 

d. Suyanti; 

e. M.G. Sunarti; 

f. Jumirah; 

g. Maria Veronika Rahayu; 

h. Sarwi Martoatmojo. 

Dan di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2987 

K/Sip/1981 mengadili para tergugat dengan nama : 

a. Soeroyo; 

b. Suyami Suyoso; 

c. Paulus Sukaryo; 

d. Suyanti; 

e. M.G. Sunarti; 

f. Jumirah; 

g. Rahayu; 

h. Sarwi Martoatmojo. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Hal terparah dalam error in persona dalam pencantuman nama yang tertera di 

dalam satu buah salinan putusan Mahkamah Agung berbeda–beda. Di halaman 

pertama putusan tersebut tertera nama Suyami Suyoso; Paulus Sukaryo; dan 

Rahayu, tetapi pada halaman enam tertera nama tergugat adalah Suyani Suyono; 

Paulus Suyono; Th. Rahayu. Pencantuman nama–nama tergugat yang salah dan 

berbeda dalam putusan Mahkamah Agung ini disebabkan karena kekeliruan 

daripada penyebutan subjek–subjek hukum masing–masing pihak. Konsekuensi 

yuridis daripada hukum acaranya yang tidak tepat di dalam merumuskan atau 

memformulasikan sasaran siapa sebenarnya subjek hukum itu secara tepat dan 

benar akan mengakibatkan sasaran tidak tepat dan tidak relevan dengan dasar–

dasar gugatan serta petitumnya, dan oleh karena kekeliruan subjek hukum 

tersebut berarti gugatan tidak berdasarkan atas hukum atau onrechtmatig, 

sehingga putusan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO). 

7) Pada halaman 12 (dua belas) yang tidak diberikan stempel resmi Mahkamah Agung, 

tidak terdapat pernyataan yang berbunyi “Untuk turunan resmi, sesuai dengan 

aslinya”. Pernyataan tersebut merupakan bukti resmi atau otentik bahwa salinan 

atau turunan putusan Mahkamah Agung yang diterima oleh para tergugat adalah 

sama seperti dengan aslinya. Apabila pernyataan tersebut tidak dicantumkan, maka 

membuat putusan samar-samar atau diragukan keberadaannya. Kemungkinan saja 

putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sah atau dipalsukan oleh pihak penggugat. 

Dari awal mula dalam gugatan penggugat telah dikaburkan atau terdapat 

pemalsuan cerita yang tertera di dalam gugatan. Implikasi cacat hukum pada putusan 

Mahkamah Agung Nomor 2987 K/Sip/1981 berlanjut dengan adanya eksekusi pada 

tahun 2005. Maka dari itulah, sampai sekarang permasalahan sengketa pertanahan ini 

tak kunjung padam dikarenakan dari awal mulanya yang sudah salah dan mengandung 

kecacatan apalagi selanjutnya. Dan nantinya sengketa pertanahan ini menimbulkan 

dampak kerugian yang luas. 

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya 

mempunyai kekuatan : 

1) mengikat atau mengikat pihak yang berperkara; 
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2) mempunyai kekuatan pembuktian artinya merupakan alat bukti atau akta otentik 

mengenai suatu peristiwa dan mengenai status hukum atas objek dan subjek hukum 

tertentu; 

3) mempunyai kekuatan eksekutorial dalam arti mempunyai kekuatan memaksa untuk 

dilaksanakan (Juknis Nomor 06/JUKNIS/D.V/ 2007). 

 

B. Prosedur Administrasi Penerbitan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Dalam Penerbitan 

Sertifikat Hak Milik Nomor 158 dan 806 

1. Prosedur Peneribitan Sertifikat Hak Milik Nomor 158 Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 

a)  Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut 

ketentuan–ketentuan peraturan pemerintah. Sebelum bidang tanah diukur, terlebih 

dahulu diadakan : 

(1) penyelidikan riwayat tanah tersebut; 

(2) penetapan batas–batasnya. 

b) Semua itu dilakukan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat 

yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah 

sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau Kelurahan atau lebih sebagai 

anggota. Dalam menjalankan pekerjaan itu, Panitia memperhatikan keterangan–

keterangan dari pihak yang berkepentingan. 

c) Hasil penyelidikan riwayat tanah dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis 

dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah 

dan ditandatangani oleh anggota–anggota panitia dan pihak yang berkepentingan atau 

wakilnya. Batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda–tanda batas. 

d) Apabila pengukuran telah selesai dilakukan, maka dibuat peta–peta pendaftaran. Dalam 

peta tersebut memperlihatkan segala macam hak atas tanah dengan batas–batasnya. 

Selain batas–batas tanah, juga dimuat juga nomor pendaftaran, nomor buku tanah, 

nomor surat ukur, nomor pajak, dan tanda batas. 

e) Setelah penyelidikan riwayat tanah, penetapan batas, dan pengukuran selesai yang telah 

dimuat dalam daftar isian, maka semua peta dan daftar isian ditempatkan ke Kantor Desa 
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atau Kelurahan setempat selama 3 (tiga) bulan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan kepada yang berkepentingan mengenai batas–batas tanah dan daftar isian.  

f) Apabila keberatan beralasan, maka akan dilakukan perubahan terhadap peta dan daftar 

isian. Dan apabila tidak ada keberatan, maka, peta dan daftar isian dapat disahkan oleh 

panitia. 

g) Setelah disahkan, maka tiap–tiap bidang tanah yang batas–batasnya maupun yang 

berhak atasnya telah ditetapkan, hak–haknya dibukukan dalam daftar buku tanah. Daftar 

buku tanah terdiri atas kumpulan buku tanah yang dijilid. Satu buku tanah hanya 

dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah. 

h) Untuk tiap–tiap hak yang dibukukan, dibuatkan salinan dari buku tanah yang 

bersangkutan. 

i) Untuk menguraikan tanah yang dalam salinan buku tanah, dibuatkan surat ukur. Surat 

ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta pendaftaran. Bentuk surat ukur serta cara 

mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur itu 

selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-

gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula: 

(1) nomor pendaftaran; 

(2) nomor dan tahun surat ukur atau buku tanah; 

(3) nomor pajak; 

(4) uraian tentang letak tanah; 

(5) uraian tentang keadaan tanah; 

(6) luas tanah; 

(7) orang atau orang–orang yang menunjukan batas–batas tanah; 

j) Salinan buku tanah dan surat ukur yang telah dijahit, maka menjadi sertifikat yang 

nantinya akan diberikan kepada yang berhak atas sertifikat hak milik tanah tersebut. 

Untuk isi daripada permohonan untuk penerbitan sertifikat hak milik yang diajukan oleh 

Sarwi Martoatmojo ke Kantor Kadaster, yaitu dengan melampiri bukti : 

a) surat permohonan; 

b)  bukti petuk yang telah dilegalisir sebagai bukti data penguasaan fisik; 
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c)  surat pernyataan dari Lurah bahwa pemohon telah menguasai secara fisik tanah yang 

menjadi objek permohonan pendaftaran selama 20 (dua puluh) tahun disertai 2 (dua) 

orang saksi; 

d)  surat keterangan dari polisi bahwa tanah yang bersangkutan tidak dalam sengketa; 

d)  Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon sebagai identitas; 

e)  fotokopi SPPT PBB tahunan. 

Dari semua persyaratan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Surakarta, oleh pemohon 

telah telah dipenuhi dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, 

sehingga tidak ada unsur kecacatan administrasi yang dilakukan oleh pemohon (Sarwi 

Martoatmojo). Dari persyaratan yang telah dipenuhi oleh pemohon, maka terbitlah sertifikat 

hak milik nomor 158 atas nama Sarwi Martoatmojo yang mana objeknya berada di Jalan 

Teuku Umar nomor 43 Surakarta. 

 

2.  Prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 806 Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 

Pembuktian hak lama merupakan alat–alat bukti pemilikan hak atas tanah yang ada 

sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Menurut Boedi Harsono 

dalam bukunya S. Chandra, hak–hak lama adalah hak–hak atas tanah yang berasal dari 

konversi hak–hak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang–Undang Pokok Agraria dan 

hak–hak yang belum diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (S. 

Chandra, 2005: 20 - 21)  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 1961 dengan 

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 secara substansi adalah sama yaitu 

mengatur tentang pendaftaran tanah. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 itu sendiri merupakan Peraturan Pemerintah pengganti dari Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 tahun 1961. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 

dianggap tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata 

pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Untuk itu 
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maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

(http//agusthutabarat.wordpress.com). 

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi : 

a) pengumpulan dan pengolahan data fisik. Untuk pengumpulan dan pengolahan data fisik 

dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Pengukuran dan pemetaan meliputi : 

1) Pembuatan peta dasar pendaftaran.  

2) Penetapan batas bidang–bidang tanah. Untuk memperoleh data fisik yang 

diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang–bidang tanah yang akan dipetakan 

diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas–batasnya dan menurut keperluannya 

ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. 

3) Pengukuran, pemetaan, bidang–bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran. 

Bidang–bidang tanah yang sudah ditetapkan batas–batasnya, diukur, selanjutnya 

dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. 

4) Pembuatan surat ukur. Bidang tanah yang telah dibubuhkan nomor pendaftaran 

pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah 

5) Pembuatan daftar tanah. Bagi bidang atau bidang–bidang tanah yang sudah diukur 

serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan 

pendaftaran haknya. 

b) Pembuktian hak. Pembuktian hak baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak 

dari pejabat yang berwenang dan pembuktian hak lama dengan alat bukti tertulis, 

keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan atau dengan kenyataan 

penguasaan selama dua puluh tahun atau lebih. 

c) Pembukuan hak. Dibukukan di dalam buku tanah yang memuat data fisik dan data 

yuridis dan sepanjang surat ukur dicatat pula pada surat ukur tersebut.Penerbitan 

sertifikat. Sertifikat sesuai dengan ata fisik dan data yuridis dalam buku tanah. 

d) Penyajian data fisik dan data yuridis. Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha 

pendaftaran tanah dalam daftar umum, yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, 

surat ukur, buku tanah dan daftar nama. 

e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen. Data pendaftaran tanah disimpan dan 

disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pendaftaran tanah untuk pertama kali yaitu: (formulir pendaftaran tanah untuk pertama 

kali) 

a) surat permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali (konversi atau letter C atau 

dari petuk) dari pemohon : 

1) surat permohonan; 

2) foto copy identitas para pihak dengan menunjukan aslinya; 

3) bukti tertulis antara lain yaitu : 

(a) petuk C atau fotocopy C yang dilegalisir; 

(b) segel atau akta PPAT dan SSB (Nilai Perolehan Tidak Kena Pajak) 

(c) Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum  tetap, SPPT tahun terakhir. 

4) bukti lain dengan disertai pernyataan yang bersangkutan dengan kesaksian 2 (dua) 

orang penduduk setempat. Apabila surat atau bukti tidak ada, maka dilampiri : 

(a) pernyataan pemohon bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 (dua 

puluh) tahun terus–menerus dan pernyataan batas dan luas tanah bermaterai; 

(b) keterangan Kades atau Lurah dengan saksi 2 (dua) orang penduduk setempat 

yang membenarkan penguasaan tanah tersebut. 

b) Penerbitan Sertifikat Dari Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 

1) surat permohonan; 

2) asli surat keputusan Pemberian hak atas tanah; 

3) bukti pelunasan uang pemasukan kepada negara (jika dikenakan uang 

pemasukan); 

4) BPHTB walaupun nihil; 

5) Identitas Pemohon (foto copy KTP yang mewakili) dengan menunjukan aslinya. 

Istilah konversi tanah adalah pembuatan dan atau pembuatan sertipikat tanah dari 

tanah hak adat dijadikan /dikonversi ke sertipikat berdasarkan Peraturan Pemerintah 

nomor 10 tahun 1961 dan disempurnakan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. 

Syarat apa yang di perlukan dalam proses konversi. Diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

1. Permohonan; 

2. Model A yang diterbitkan dari desa; 

3. Surat pernyataan kepemilikan tanah; 
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4. Petikan letter c desa; 

5. Foto copy letter c yang dilegalisir; 

6. Kartu tanda penduduk (ktp) yang masih berlaku; 

7. PBB tahun terahir 

Yang dicantumkan oleh pemohon adalah sebagai berikut : 

a) surat kuasa dan identitas penerima kuasa; 

b) surat permohonan dari pemohon; 

c) surat kematian Djojosudarmo karena di dalam petuk tertera atas namanya dan para 

pemohon adalah ahli warisnya; 

d) bukti petuk atau hak lama; 

e) fotokopi identitas para pemohon; 

f) fotokopi SPPT PBB tahunan; 

g) surat pernyataan dari Notaris yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek 

permohonan tidak dalam sengketa yang ditanda tangani oleh kuasa dari pemohon; 

h) keterangan dari Kelurahan Keprabon yang menguatkan surat pernyataan dari Notaris di atas 

bahwa tanah tidak dalam sengketa; 

Dari persyaratan di atas terdapat kejanggalan bahwa terdapat surat pernyataan yang 

dibuat oleh Notaris pada point b mengatakan bahwa tanah yang dimohonkan sedang atau tidak 

dalam sengketa dan kuasa dari para pemohon menandatangani surat pernyataan itu di atas 

meterai. Surat pernyataan itu harus dapat dipertanggungjawabkan perbuataannya. Diperkuat 

dengan persetujuan dari Lurah Kelurahan Keprabon dengan membubuhkan cap yang 

menguatkan dan mengetahui bahwa pemohon akan membuatkan sertifikat atas tanahnya dan 

tidak mengira bahwa tanah yang dimohonkan tersebut dalam sengketa. Dari hal tersebut di 

atas, maka terdapat suatu yang keliru yang dilakukan oleh baik kuasa pemohon maupun notaris 

dan lurah yang bersangkutan. Kekeliruan tersebut berlanjut dengan pengiriman warkah 

permohonan pendaftaran sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta, sehingga sertifikat 

yang terbit mengandung cacat administrasi. Dari pihak Kantor Pertanahan pun tidak mau tahu 

kalau tanah yang menjadi objek permohonan pendaftaran sertifikat itu merupakan tanah 

bersengketa. Mereka beranggapan bahwa warkah yang telah masuk ke dalam Kantor 

Pertanahan itu semua bersih, sehingga tidak dilakukan upaya pengecekan ulang. Padahal di 

dalam prosedur yang sebenarnya sebagai badan pembuat sertifikat hak atas tanah, Kantor 
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Pertanahan sebelum menerbitkan sertifikat hak harus meneliti ulang status atau keadaan tanah 

yang menjadi objek pendaftaran. Mereka mengetahui bahwa tanah yang telah diterbitkan 

sertifikatnya itu bersengketa dan telah ada eksekusi dari pihak penggugat yang datang ke Kantor 

Pertanahan. Karena adanya unsur kesalahan ini, maka menimbulkan banyak kerugian kepada 

para pihak. Kerugian ini muncul setelah sertifikat hak milik atas tanah terbit dikarenakan 

kesalahan baik dari pemohon maupun Kantor Pertanahan sendiri yang tidak melakukan 

pengecekan ulang. Hal ini berarti Kantor Pertanahan tidak dapat menerapkan asas aman bahwa 

pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat 

memberi jaminan kepastian hukum. Apabila asas aman tidak terpenuhi, maka salah satu tujuan 

pendaftaran tanah yaitu menjamin kepastian hukum tidak dapat tercapai.  

 

 

 

 

C. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2987 K/Sip/ 1981 Terhadap Sertifikat Hak Milik 

nomor 158 di Kelurahan Keprabon Surakarta 

Alas pemilikan hak atas tanah yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat kepemilikan hak atas 

tanah di kantor pertanahan merupakan alat bukti yang dapat dijadikan alat pembuktian. 

Pembuktian merupakan suatu proses bagaimana alat bukti dapat digunakan, diajukan, dan 

dipertahankan dalam hukum acara. Berdasarkan ketentuan pasal 1865 Kitab Undang–Undang 

Hukum Perdata, bahwa alat bukti hak dapat digunakan untuk : (S. Chandra, 2005: 15). 

a. mendalilkan kepunyaan suatu hak; 

b. meneguhkan kepunyaan hak sendiri; 

c. membantah kepunyaan hak orang lain; 

d. menunjukkaan kepunyaan hak atas suatu peristiwa hukum  

Pembuktian kepemilikan hak atas tanah merupakan proses yang dapat digunakan 

pemegangnya untuk mendalilkan kepunyaan, meneguhkan kepunyaan, membantah kepunyaan, 

atau untuk menunjukkan kepunyaan atas sesuatu pemilikan hak atas tanah dalam suatu peristiwa 
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atau peristiwa tertentu. Sertifikat hak milik merupakan surat tanda bukti hak atas tanah bagi 

pemegangnya untuk memiliki, menggunakan, mengambil manfaat lahan tanahnya secara turun 

temurun, terkuat, dan terpenuh. Hakikat kepastian hukum yang sebenarnya adalah terletak pada 

kekuatan sertifikat kepemilikan hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan termasuk di pengadilan, 

namun kepastian hukum dengan sistem negatif, dengan pengertian bahwa oleh peraturan 

perundang–undangan dijamin kepastian hukum selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dengan 

adanya lembaga publikasi negatif ini, maka pemegang hak atas tanah yang sebenarnya belum tentu 

namanya yang terdaftar dalam buku tanah, sedangkan pemegang sertifikat hak atas tanah yang 

namanya terdaftar dalam buku tanah sepanjang tidak terbukti sebaliknya tetap dianggap sebagai 

pemegang hak atas yang sebenarnya (S.Chandra 2005: 122).  

Kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti, namun tetap diperlakukan sebagai 

alat bukti awal karena didasari kemungkinan adanya alat pembuktian pihak lain yang lebih 

berwenang, tidak terkecuali terhadap sertifikat hak milik yang terkuat dan terpenuh sekalipun. 

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum tetap harus melindungi para pemegang 

hak atas tanah. Perlindungan yang diberikan dengan tidak melakukan tipu daya, intimidasi atau 

diskriminasi, dan selalu transparan karena semua orang adalah sama di hadapan hukum dan atas 

kepentingan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. 

Dalam sertifikat tanah tertuang data fisik dan data yuridis yang harus diterima sebagai data 

yang benar  termasuk di dalam pengadilan karena data yang tertuang dalam sertifikat harus sesuai 

dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah. Orang atau badan hukum tidak 

dapat menuntut tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika 

selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat tersebut, orang atau badan hukum tersebut 

tidak mengajukan tuntutan pada pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau 

badan hukum lain dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain 

atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya. Makna sertifikat sebagai alat pembuktian 

yang kuat dan tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan 

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan artinya, walaupun 

sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. 

Sertifikat hak milik nomor 158 atas nama Sarwi Martoatmojo ini terbit pada tahun 1976 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Kadaster Surakarta. Prosedur penerbitan sertifikat hak milik yang berasal 

dari tanah konversi atau letter C sudah sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang–
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undangan. Setelah terbitnya sertifikat hak milik nomor 158 ini, terjadi gugatan perihal warisan yang 

menuntut pembagian tanah yang telah bersertifikat tanpa ada pembatalan sertifikat hak milik 

tersebut. Yang mengajukan gugatanpun bukan sebagai pemilik atau ahli waris yang mempunyai 

bukti hak lama tanah tersebut, sehingga terbukti penguasaannya fisiknya. Mereka adalah pihak 

yang mengarang cerita mengaku ikut mempunyai hak milik atas tanah tersebut.  

Dengan adanya sistem negatif yang bertendensi positif yang dianut oleh Indonesia, 

mengakibatkan suatu peristiwa dengan terbitnya sertifikat dapat diajukan keberatan dan dapat 

digugat dalam waktu 5 (lima) tahun apabila yang mendalilkan atau menggugat tersebut 

mempunyai suatu hak milik atas tanah tersebut. Kekuatan pembuktian terhadap sertifikat hak milik 

atas tanah nomor 158 yang merupakan produk Kantor Kadaster telah sesuai dalam pengaturan 

pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Mengenai kekuatan pembuktian sertifikat 

yang berusia kurang dari 5 (lima) tahun masih diberikan kesempatan bagi pihak yang 

berkepentingan untuk membuktikan sebaliknya, sertifikat yang telah berusia 5 (lima) tahun atau 

lebih, maka tidak ada kesempatan lagi. Karena setelah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah suatu 

sertifikat terbit, maka kepadanya tidak dapat untuk diganggu gugat sehingga mempunyai kekuatan 

pembuktian yang kuat untuk dijadikan alat bukti baik secara musyawarah maupun sampai pada 

proses pengadilan.  

Apabila pihak yang keberatan terhadap penerbitan sertifikat tersebut tidak mempunyai hak 

milik apapun, maka sertifikat tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sertifikat yang 

dikeluarkan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data 

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 

Ini berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum 

didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum 

sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Akan tetapi, di dalam kasus ini, status 

sertifikat hak milik nomor 158 tidak diperhitungkan keberadaannya di depan persidangan. Justru 

pemilik sertifikat hak milik nomor 158 kalah dan mengajukan keberatan untuk memperjuangkan 

hak miliknya. 

Sertifikat memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya. Dari sekian fungsi yang ada, dapat 

dikatakan bahwa fungsi utama dan terutama dari sertifikat adalah sebagai alat bukti yang kuat, 

demikian dinyatakan dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA. Siapapun dapat dengan mudah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah bila telah jelas namanya tercantum dalam 

sertifikat itu. Diapun selanjutnya dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya 

itu, misalnya luasnya, batas-batasnya, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang 

tanah yang dimaksud. Apabila dikemudian hari terjadi tuntutan hukum di pengadilan tentang hak 

kepemilikan atau penguasaan atas tanah, maka semua keterangan yang dimuat dalam sertifikat 

hak atas tanah itu mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan karenanya hakim harus 

menerima sebagai keterangan-keterangan yang benar, sepanjang tidak ada bukti lain yang 

mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya. Apabila ternyata ada kesalahan didalamnya, maka 

diadakanlah perubahan atau pembetulan seperlunya dengan cara pembatalan. Dalam hal ini yang 

berhak melakukan pembatalan bukanlah pengadilan melainkan instansi yang menerbitkannya 

yakni Kantor Pertanahan dengan jalan pihak yang dirugikan mengajukan permohonan perubahan 

sertifikat dengan melampirkan surat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan 

menyatakan tentang adanya kesalahan dimaksud. 

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta harus mempu mengkonstatir suatu peristiwa hukum 

yang tidak didasarkan pada keterangan salah satu pihak saja, tetapi juga pada kedua belah pihak, 

terutama pada pemegang sertifikat hak milik atas tanah nomor 158. Sertifikat hak milik atas tanah 

nomor 158 tersebut telah terbit setelah melalui prosedur yang benar. Meskipun ada pihak yang 

keberatan atas terbitnya sertifikat hak milik atas tanah nomor 158 selama kurang dari 5 (lima) 

tahun dan mereka adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai hak milik atas tanah tersebut, maka 

dari itu tetaplah sertifikat hak milik atas tanah nomor 158 tidak dapat diganggu gugat oleh mereka, 

kecuali mereka dapat membuktikan kalau diri mereka berhak atas tanah tersebut di depan 

pengadilan dengan cara yang benar, tidak dengan mengarang atau mengada–ada cerita yang yang 

tidak pernah terjadi. Seperti pada kasus sengketa ini, penggugat seharusnya dapat membuktikan 

bahwa dirinya adalah ahli waris dari Sarwi Martoatmojo karena dalam bukti hak lama (petuk) 

tertera nama Sarwi Martoatmojo. Selanjutnya penggugat harus dapat memperlihatkan surat 

warisan dari Martowijojo apabila tanah tersebut adalah tanah warisan dan juga bukti kepemilikan 

atas tanah yang menjadi sengketa tersebut (pikukuh sebagai bukti hak lama). Apabila para 

penggugat tersebut tidak dapat membuktikan kesemuanya, berarti mereka tidak mempunyai 

pembuktian yang cukup untuk memenangkan persidangan. Atas sertifikat hak milik nomor 158 

tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai hak milik apapun atas 

tanah tersebut. Pemilik sahnya tetap berada pada Sarwi Martoatmojo atau ahli warisnya. 
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Direktorat Pendaftaran Tanah dalam Surat Edaran tanggal 14 Februari 1970 

No.Dpt/12/3/2386/12/70 bahwa pendapat dari Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 3 Mei 

1969 no.355/K/Sip/1968 menyatakan batal surat bukti hak milik (sertifikat yang dikeluarkan oleh 

instansi agraria berdasarkan putusan pengadilan yang diperolehnya itu), maka dengan ini 

disampaikan kepada saudara bahwa permintaan pembatalan surat bukti hak milik (sertifikat) 

tersebut harus diajukan oleh yang bersangkutan kepada Dirjen Agraria dengan perantara kepala 

Diraktorat Pendaftaran Tanah.  

Pembatalan hak atas tanah merupakan suatu keputusan atau ketetapan pejabat tata usaha 

negara (beschikking) berisi pemutusan, penghentian, penghapusan, dan atau pengaturan kembali 

hubungan hukum antara subjek hak dengan tanahnya karena penerbitannya terbukti telah 

didasarkan pada proses atau prosedur administrasi dan atau data yang tidak benar sesuai dengan 

putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau karena cacat administrasi 

berdasarkan hasil penelitian menurut tata cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang–

undangan yang berlaku. Apabila pembatalan hak atau pembatalan pendaftaran hak dilakukan 

sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang amarnya secara tegas membatalkan keputusan 

pemberian hak, sertifikat hak atas tanah, pendaftaran hak dan atau keputusan tata usaha negara 

lain atau pembatalan hak berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkan batalnya 

keputusan pemberian hak , hak atas tanah, pendaftaran hak, dan atau keputusan tata usaha negara 

lain, maka usulan dan rekomendasi pembatalan hak atau pembatalan pendaftaran hak. Keputusan 

pembatalan surat keputusan pemberian hak, pendaftaran hak dan sertifikat hak atas tanah karena 

cacat administrasi dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sedangkan 

pembatalan surat keputusan pemberian hak, pendaftaran hak dan sertifikat hak atas tanah 

dilaksanakan dengan suatu surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangannya (Juknis 

Nomor 08/JUKNIS/D.V/2007). 

Berdasarkan informasi dari Bapak Moko bagian Sengketa dan Konflik Perkara di Kantor 

Pertanahan Surakarta, bahwa karena di dalam amar putusan hakim Mahkamah Agung tidak 

menyebutkan adanya pembatalan sertifikat hak milik nomor 158, maka pembatalan sertifikat 

tersebut hanya dilakukan di dalam lingkup Kantor Pertanahan setempat saja, tanpa melalui Kantor 

Wilayah. Dari pembatalan sertifikat tersebut nantinya sertifikat hak milik akan dipecah menjadi 5 

80 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



(lima) bagian sesuai dengan putusan hakim Mahkamah Agung tahun 1982. Untuk sertikat yang 

lama tidak lagi sah dan mempunyai kekuatan hukum (wawancara, 11 Juni 2010). 

 

D. Implikasi Yuridis Cacat Administrasi Dalam Penerbitan Sertifikat Bagi Pemegang Sertifikat Hak 

Milik nomor 806 di Keluarahan Keprabon Surakarta 

Tanah sebagai hak ekonomi sebagai setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun 

sengketa. Berbagai sengketa pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak, beik secara 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, sengketa telah memaksa pihak yang terlibat 

untuk mengeluarkan biaya. Selain itu, pihak–pihak yang ikut terlibat di dalamnya harus 

mencurahkan tenaga dan pikiran serta waktu luangnya secara khusus terhadap sengketa tersebut. 

Dampak sosial yang terjadi adalah kerenggangan sosial di antara warga masyarakat (Maria S.W. 

Sumardjono, 2008 : 2-3). 

Masalah tanah merupakan masalah yang menyangkut berbagai kepentingan, yaitu ekonomi, 

sosial, politik. Sifat tanah yanh yang tetap dan terus berkembangnya populasi manusia, 

membutuhkan tanah sebagai lahan tempat tinggal dan hal tersebut menjadikan tanah bernilai 

tinggi nilainya atau harganya. Maka dari itulah, keberadaan tanah selalu menjadi perebutan bagi 

siapa saja, terutama antar keluarga atau saudara. Meski mempunyai hubungan darah, 

persaudaraan bisa luluh lantah hanya karena perebutan tanah. 

Dengan banyak dan kompeksnya masalah yang ditimbulkan oleh sengketa pertanahan, tidak 

selalu dapat diupayakan penyelesaiannya dalam waktu yang relatif singkat. Sengketa pertanahan 

ini masih terus berlangsung apabila tidak dicarikan solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Kasus 

yang diangkat oleh Penulis ini belum menemui jalan keluar terbaik yang adil dan benar, akan tetapi 

dalam penerbitan sertifikat, baik sertifikat hak milik nomor 158 dan sertifikat hak milik nomor 806 

meninggalkan berbagai implikasi atau akibat baik bagi para pemegangnya. 

Suatu tanah yang masih bersengketa tidak dapat dibuatkan suatu sertifikat hak milik sampai 

sengketa tersebut selesai dengan adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Apa yang telah menjadi putusan hakim pengadilan yang telah final atau berkekuatan hukum 

tetap, harus dijalankan oleh para pihak apabila salah satu pihak keberatan, maka dapat 

mengajukan upaya hukum selanjutnya. Sedangkan, dalam kasus sengketa tanah yang Penulis 
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angkat ini terjadi kesalahan terbesar dari pihak tergugat yaitu mengajukan permohonan 

pembuatan sertifikat hak milik atas tanah yang telah ada putusan hakim pengadilan dan telah 

dieksekusi oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan permohonan tersebut diterbitkanlah sertifikat 

hak milik nomor 806, dan setelah sertifikat hak milik tersebut terbit diketahui bahwa tanah 

tersebut ternyata telah ada putusan pengadilan, sehingga menyebabkan permasalahan lagi. 

Dalam prosedur permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh pemohon atau 

tergugat terdapat kekeliruan, dimana terdapat surat pernyataan dari Notaris yang mana 

dinyatakan di dalam point b termuat bahwa tanah yang bersangkutan tidak dalam sengketa. Data 

permohonan yang merupakan syarat–syarat dalam penerbitan sertifikat telah benar. Petuk yang 

merupakan bukti pembayaran dapat digunakan untuk mendapatkan sertifikat yang kedudukan 

hukumnya lebih tinggi. Karena adanya surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah yang akan 

dimohonkan untuk disertifikatkan tidak ada masalah atau bebas dari sengketa, maka putusan 

Mahkamah Agung tahun 1982 tidak dicantumkan dalam permohonan penerbitan serifikat. 

Karena adanya kesalahan tersebut, baik dari pihak pemohon, Notaris, dan Kantor 

Pertanahan yang kurang teliti dalam menyelidiki status suatu tanah, maka membawa dampak yang 

besar. Bagi pihak penggugat menuntut telah dilakukannya suatu pemalsuan surat atau penipuan 

oleh tergugat, sehingga membuat tergugat dapat dipidana penjara atas perbuatannya tersebut. 

Sampai sekarang kasus pidana ini masih berlangsung di Poltabes Surakarta. 

Data yang diterima oleh Kantor Pertanahan tidak lengkap dan terdapat informasi atau surat 

pernyataan yang keliru, membuat mekanisme penerbitan sertifikat hak milik nomor 806 ini 

mengandung cacat administrasi. Upaya penyelesaian berupa koreksi administratif oleh Kantor 

Pertanahan pada umunya dilakukan dalam bentuk pembatalan surat keputusan pemberian hak 

atas tanah atau sertifikat hak atas tanah, baik dijumpai adanya cacat administrasi dalam penerbitan 

keputusan pemberian dan atau karena melaksanakan putusan pengadilan, maka penerbitan 

sertifikat hak milik nomor 806 tersebut batal demi hukum atau dianggap sertifikat tersebut tidak 

pernah keluar. Dan bagi para pemegangnya tidak mempunyai hak apapun atas tanah tersebut. 

Pembatalan atas penerbitan sertifikat hak milik nomor 806 tersebut akan disesuaikan dengan 

eksekusi atau pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 2987 K/Sip/1981. Begitu pula dengan 

keberadaan sertifikat hak milik sebelumnya, yaitu sertifikat hak milik 158 atas nama Sarwi 

Martoatmojo. Pembatalan sertifikat hak milik ini atas dasar dari putusan Mahkamah Agung yang 
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telah dieksekusi pada tahun 2005 silam karena penerbitan sertifikat hak milik nomor 806 telah 

melampaui dan tidak berdasarkan atas eksekusi putusan Mahkamah Agung tahun 1982. 

 

E. Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Swapraja Mangkunegaran Di Kelurahan Keprabon Surakarta 

Tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Itulah ungkapan yang menggambarkan bahwa 

sesukar apapun masalah yang dihadapi pasti ada jalan keluar untuk menyelesaikannya. Begitu pula 

masalah pertanahan yang telah terjadi selama puluhan tahun silam yang sekarang diungkit kembali 

untuk dicari jalan penyelesaiannya agar tidak berlarut–larut.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan mengenai tanah tidak akan pernah ada 

habisnya diperbincangkan di masyarakarat, bahkan akan terus berkembang seiring dengan 

perubahan yang terjadi di masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. 

Apalagi seperti kasus mengenai tanah bekas swapraja Mangkunegaran di Keprabon Surakarta. 

Kasus ini telah telah terjadi sejak tahun 1976 hingga sekarang dan belum ditemukan titik temu 

penyelesaiannya antara kedua belah pihak. Di satu pihak masih ngotot bahwa kepemilikan tanah 

tersebut adalah memang miliknya dan pihak yang lain berdasarkan putusan pengadilan mempunyai 

hak atas tanah tersebut. Apabila tindakan dan sikap tersebut terus dilakukan oleh para pihak yang 

bersengketa tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada hanya akan memperkeruh keadaan dan 

terpojoknya pihak yang kalah.  

Karena upaya peninjauan kembali sudah tidak dapat diajukan oleh pihak yang kalah dalam 

putusan hakim Mahkamah Agung tahun 1982 tersebut dan upaya jalur peradilan sudah tidak 

mungkin lagi ditempuh, pihak yang kalah tersebut masih diberi kesempatan untuk melakukan 

penyelesaian melalui jalur non peradilan, yakni mediasi yang dipimpin atau diprakarsai oleh pihak 

ketiga yang netral atau tidak memihak. 

Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara perundingan mediasi mempunyai kelebihan bila 

dibandingkan berpekara di muka pengadilan yang tidak menarik dilihat dari segi waktu, biaya, dan 

tenaga atau pikiran. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan 

upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan 

atau paksaan. Solusi yang dicapaipun mengarah pada win-win solution (Maria S.W. Sumardjono, 

2008: 4). 
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Dalam kasus ini, dapat diselesaikan melalui jalur mediasi yang ditengahi oleh pihak yang 

netral dari Kantor Pertanahan. Tahap awal yang dilakukan adalah para pihak dipertemukan dalam 

suatu pertemuan. Di dalam pertemuan tersebut terdapat pihak yang memfasilitasi atau menengahi 

untuk memberikan saran-saran agar tercapai suatu penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak. 

Penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah pihak yang kalah (tergugat) ikhlas 

merelakan sebagian tanahnya untuk dibagi menjadi 5 (lima) bagian dengan pihak yang menang 

(penggugat) sesuai dengan amar putusan hakim Mahkamah Agung tahun 1982 dan hasil eksekusi 

tahun 2005. Dengan cara yaitu menyerahkan kedua sertifikat yang telah beratasnamakan para 

tergugat ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk dibenarkan atau dipecah agar sesuai dengan 

amar putusan hakim Mahkamah Agung yang telah dieksekusi, yang nantinya akan terbit 5 (lima) 

sertifikat baru atas nama baik tergugat maupun penggugat. Karena terjadi perdamaian antara para 

pihak, maka dibuatkan berita acara perdamaian oleh fasilitator dan kemudian berita acara 

perdamaian tersebut didaftarkan ke Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dibuatkan 

akta perdamaian. Berdasarkan akta perdamaian yang sah tersebut, maka Kantor Pertanahan 

melakukan pemecahan sertifikat dari 2 (dua) sertifikat atas nama tergugat menjadi 5 (lima) 

sertifikat atas nama para tergugat dan penggugat. 

BAB IV PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Bahwa dari uraian di atas dapat diambil simpulan berupa : 

1. Prosedur administrasi penerbitan sertifikat hak milik nomor 158 dan 806, yaitu : 

a. dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 158 telah sesuai dengan prosedurnya, 

sehingga dapat terbit sertifikat hak milik nomor 158. Pemilik petuk Mangkunegaran 

Nomor 04 yaitu Sarwi Martoatmodjo mensertifikatkan tanahnya untuk 

mendapatkan hak milik sebenarnya dan pengakuan hak atas tanah. Prosedur yang 

dilalui pun telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 
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b. dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 806, terdapat beberapa kecacatan 

hukum, yaitu : 

1)  kuasa dari pihak pemohon menandatangani pernyataan yang dibuat oleh 

notaris bahwa tanah yang akan disertifikatkan tidak bermasalah, sehingga 

pernyataan yang dibuat tersebut bertentangan dengan eksekusi putusan 

Mahkamah Agung nomor 2987 K/Sip/ 1981. Pernyataan tersebutlah yang 

dikemudian hari menimbulkan permasalahan lagi dengan pihak penggugat. 

2)  bahwa di dalam permohonan pembuatan sertifikat oleh pemohon tidak 

melampirkan putusan Mahkamah Agung yang telah diesekusi. Sehingga, 

apabila sertifikat hak milik terbit akan menimbulkan perkara.  

2.  Implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 2987 K/Sip/ 1981 terhadap sertifikat 

hak milik nomor 158 di kelurahan Keprabon Surakarta: 

Penerbitan sertifikat hak milik nomor 158, yang mana sertifikat hak milik nomor 

158 terbit terlebih dahulu daripada putusan Mahkamah Agung. Sesuai dengan sistem 

yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem negatif bertendensi positif, mengakibatkan 

suatu peristiwa dengan terbitnya sertifikat dapat diajukan keberatan dan dapat digugat 

dalam waktu 5 (lima) tahun apabila yang mendalilkan atau menggugat tersebut 

mempunyai suatu hak milik atas tanah tersebut. Kekuatan pembuktian terhadap 

sertifikat hak milik atas tanah nomor 158 telah sesuai dalam pengaturan pasal 32 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Apabila eksekusi putusan Mahkamah 

Agung berbeda dengan sertifikat hak milik, maka sertifikat hak milik dapat tidak 

berkekuatan hukum atau tidak sah lagi dan pihak yang memenangkannya dapat 

mengajukan permohonan pembatalan ke Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Kantor 

Pertanahan Kota Surakarta dapat membatalkan sertifikat hak milik tersebut agar sesuai 

dengan eksekusi putusan Mahkamah Agung. Pemilik sertifikat hak milik nomor 158 yaitu 

Sarwi Martoatmodjo harus merelakan sertifikat hak miliknya dibatalkan oleh Kantor 

Pertanahan untuk menindaklanjuti eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 2987 

K/Sip/ 1981. 

3.  Implikasi yuridis cacat administrasi dalam penerbitan hak milik nomor 806 di kelurahan 

Keprabon bagi pemegang sertifikat :  
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Terhadap sertifikat hak milik nomor 806 milik atas nama para ahli waris dari 

Djojosudarmo yang terbit setelah adanya eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 

2987 K/Sip/ 1981 berarti bertentangan dengan eksekusi putusan Mahkamah Agung, 

yang mana di dalam putusan tersebut tanah dibagi 5 (lima) bagian dengan pihak 

penggugat. Terbitnya sertifikat hak milik tersebut ternyata kuasa dari salah satu pihak 

tergugat membuat surat pernyataan yang dibuat oleh notarisnya bahwa tanah yang 

dimohonkan sertifikat hak milik tidak ada sengketa atau masalah dan diketahui oleh 

lurah setempat, sehingga Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak milik. Selain itu, 

dikarenakan tidak ada masalah atau sengketa, maka putusan Mahkamah Agung tidak 

dilampirkan dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik. Mengetahui kecacatan 

administrasi yang berupa kesalahan dalam prosedur, maka sertifikat hak milik nomor 

806 tidak mempunyai kekuatan hukum, di mana pemiliknya tidak mempunyai hak milik 

lagi atas tanah tersebut. Dengan tidak lagi mengandung kekuatan hukum, sertifikat hak 

milik tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan sertifikat hak milik nomor 806 dilakukan 

oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk melaksanakan atau meindaklanjuti 

eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 2987 K/Sip/ 1981 yaitu tanah dibagi 5 (lima) 

bagian dengan pihak penggugat.  

4. Penyelesaian sengketa tanah bekas swapraja di Kelurahan Mangkunegaran Surakarta : 

Penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan jalan mediasi antara kedua 

belah pihak yang bersengketa dengan ditengahi oleh mediator atau penengah yang 

berperan sebagai fasilitator dan memberikan saran-saran bagi kedua belah pihak agar 

ditemukan titik temunya. Mediasi ini nantinya akan berunjung pada pembatalan 

sertifikat asal yang semula beratasnamakan para tergugat. Pembatalan sertifikat 

nantinya dengan cara penyerahan kedua sertifikat tersebut agar dapat dipecah dan 

dikeluarkannya sertifikat yang baru berjumlah 5 (lima) buah sesuai dengan pembagian 

dalam eksekusi putusan hakim Mahkamah Agung. 

 

 

B. Saran 
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1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebagai kantor administratif pendaftaran tanah yang 

mempunyai kaitan dengan status hukum sebidang tanah diharapkan mampu menyeleksi lebih 

mendalam permohonan pendaftaran sertifikat, khususnya mengenai objek pendaftaran tanah 

itu sendiri karena nantinya apabila terdapat kesalahan dikemudian hari akan menimbulkan 

kerugian bagi para pihak, termasuk pihak ketiga. Kekurang telitian sedikit saja berarti asas 

aman tidak diterapkan dengan baik sehingga tujuan pendaftaran tanah yaitu menjamin 

kepastian hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. 

2. Bagi pihak tergugat meskipun telah kalah dalam putusan hakim Mahkamah Agung diharapkan 

tetap mengindahkan hasil putusan tersebut meskipun sangat tidak sesuai dengan yang 

diharapkan agar nantinya tidak menimbulkan keresahan dikemudian hari. 

3. Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan mengganti sistem 

publikasi negatif menjadi sistem publikasi posistif. 
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