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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

I.1. LATAR BELAKANG 

Tanah yang merupakan permukaan bumi harus diatur dan dikelola 

secara nasional untuk menjaga kelestarian sistem kehidupan berbangsa dan 

bernegara, dan amanat konstitusi adalah politik pertanahan dan kebijakan 

pertahanan diarahkan untuk mewujudkan tanah sebagai sumber untuk 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yang meliputi penguasaan, 

pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah.
1
 

Sejak dahulu hingga saat ini maupun untuk masa yang akan datang, 

tanah tetap berperan besar bagi pembangunan karena tanah merupakan salah 

satu unsur esensial pembentuk negara. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat 2 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa “Bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran”. 

Hak atas tanah yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) adalah adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada individu, baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
2
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA bahwa untuk menjamin kepastian 

hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI 

menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, tujuan 

pendaftaran tanah ialah dalam rangkan menjamin kepastian hukum di 

bidang pertanahan. Dengan memiliki Sertipikat, maka kepastian hukum 

berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak, dan obyek haknya 

menjadi nyata.
3
  

Secara terperinci tujuan pendaftaran tanah ialah: 

                                                           
1
 Anita D.A Kolopaking, Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di 

Indonesia, Cetakan I, P.T. Alumni, 2013, h. 3. 
2
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, Pasal 4 ayat 1. 
3
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, Pasal 19. 
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1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-

hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat  membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan 

2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang 

tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar 

3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
4
 

Berlakunya UUPA sebagai hukum tanah nasional, yang diundangkan 

dan mulai berlaku pada tanggal 24 September 1960, substansif, memberikan 

arahan yang jelas terutama bagi pemerintah atau administratur negara di 

dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertanahan. Sesuai dengan 

kebutuhan akan tanah bagi kepentingan perseorangan maupun kelompok. 

Berkaitan dengan hal tersebut, UUPA memberikan arahan berupa 

pengaturan tentang siapa saja yang dapat memperoleh Hak Milik atas tanah 

serta hak-hak atas tanah lainnya, seperti HGB (Hak Guna Bangunan) 

maupun Hak Pakai dan lain-lain, termasuk mengenai bagaimana cara 

perolehannya. Kesemuanya adalah dalam rangka mewujudkan kepastian 

dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.  

Di Indonesia, Sertipikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti 

yang kuat sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 19 ayat 2 Huruf C UUPA 

dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, yang kini telah di cabut dan ditegaskan kembali dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
5
 

Kajian mengenai kekuatan berlakunya Sertipikat sangat penting, 

setidak-tidaknya karena pertama, Sertipikat memberikan kepastian hukum 

pemilikan tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertipikat.
6
 

Penerbitan Sertipikat dapat mencegah terjadinya sengketa tanah. Kedua, 

                                                           
4
 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , 

Pasal 3. 
5
 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah , 

Pasal 32 ayat 1.  
6
 Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 2. 
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pemberian sertipikat dimaksudkan untuk mencegah sengketa kepemilikan 

tanah. Ketiga, dengan pemilikan sertipikat, pemilik tanah dapat melakukan 

perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selain itu sertipikat mempunyai 

nilai ekonomi yang tinggi apabila dijadikan jaminan utang dengan Hak 

Tanggungan atas tanah.
7
 

Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifat kuat mengandung 

pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam Sertipikat 

mempunyai kekuatan bukti dan harus di terima sebagai keterangan yang 

benar, selama tidak di buktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain, yaitu 

Sertipikat atau petunjuk pajak bumi. Kalau dalam satu bidang tanah terdapat 

dua atau lebih tanda bukti hak dan di sengketakan oleh para pihak, maka 

pengadilan lah yang akan memutuskan tanda bukti mana yang benar. Kalau 

ternyata data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam Sertipikat tidak 

benar, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
8
 

Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, Sertipikat belum 

menjamin kepastian hukum pemiliknya karena dalam peraturannya sendiri 

memberi peluang di mana sepanjang ada pihak yang lain yang merasa 

memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam 

Sertipikat secara keperdataan ke pengadilan umum, atau menggugat Kepala 

BPN/ Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi 

penerbitannya.
9
 

Dari sekian kasus sengketa kepemilikan hak atas tanah tersebut, 

sebagian besar di antaranya disebabkan oleh adanya bukti kepemilikan 

ganda terhadap obyek tanah yang sama. Para pihak yang mengaku sebagai 

pemegang hak atas tanah masing-masing merasa bahwa “ia” lah yang 

berhak menguasai tanah tersebut, terlebih lagi jika kedua belah pihak yang 

bersengketa, masing-masing, sama-sama memiliki Sertipikat hak atas tanah, 

yang di terbitkan Kantor Pertanahan Kota atau Kabupaten setempat. 

                                                           
7
 Ibid., h. 3. 

8
 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2015, h. 168.  

9
 Adrian Sutedi, Op. Cit., h. 3. 
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Peristiwa sejenis adalah akibat proses penerbitan Sertipikat yang tidak 

akurat, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa penguasaan terhadap 

tanah. Situasai semacam ini kerap terjadi pada Sertipikat yang di hasilkan  

melalui sistem pendaftaran tanah secara sistematik.
10

 

Masalah pertanahan dari dulu sampai sekarang merupakan masalah 

yang sering terjadi dan penyelesaiannya kadang berakhir dengan sengketa. 

Baik yang langsung berhubungan dengan pengadilan maupun sebatas pada 

keluarga sendiri yang hanya di sebabkan oleh masalah atau status hak 

kepemilikan. Hal tersebut merupakan dampak dari perkembangan 

pembangunan yang membutuhkan sebagian dari tanah warga dan 

meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan luas tanah.
11

  

Pada kasus ini permasalahan adalah tumpang tindih akibat kesalahan 

dari pihak BPN Jakarta Selatan, yang telah memasukan lahan umum dan 

lahan parkir yang sudang menjadi satu kesatuan milik gedung PT Metro 610 

ke dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) dari Tergugat I, II, III, IV yang pada 

awalnya hanya SHM tersebut tidak memasukan sarana umum berupa lahan 

parkir dan jalan untuk keluar masuk komplek Wisma Griya Indah akan 

tetapi di perbaharui dengan memasukan sarana umum berupa lahan parkir 

dan jalan untuk keluar masuk komplek Wisma Griya Indah. Sarana umum 

yang berupa lahan parkir dan jalan untuk keluar masuk komplek Wisma 

Griya Indah merupakan satu kesatuan dari gedung milik PT Metro 610 yang 

telah dibeli dari PT Barbie Indah yang telah tercantum di dalam Sertipikat 

tersebut. 

PT Metro 610 yang seharusnya mempunyai lahan parkir yang dapat 

untuk menampung 60 mobil menjadi 19 mobil karena tergugat I, II, III, IV 

telah menutup lahan parkirnya dan meminta Pengugat (PT Metro 610) untuk 

membayar untuk dapat menggunakan lahan parkir tersebut. PT Metro 610 

telah mengalami kerugian akibat dari lahan parkir tersebut karena banyak 

mitra kerja yang menganggap PT Metro 610 tidak profesional sebagai 

                                                           
10

 Derta RaHManto, ADIL: Jurnal Hukum Vol 5 Penyelesaian Konflik Dan Sengketa 

Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, 2015, h. 45. 
11

 Adrian Sutedi, Op. Cit., h.  277.  
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pengusaha lantaran berkantor pada tempat yang tidak memiliki jalan keluar 

dan tidak memiliki cukup luas lahan parkir. 

Dalam kasus tersebut juga banyak pemerintahan yang terlibat karena 

kelalaian yang tidak melakukan pengecekan terhadap lahan parkir atau 

jalanan umum seperti tergugat V selaku BPN Jakarta Selatan, tergugat VI 

selaku Gubernur DKI Jakarta C.Q. Kepala Dinas Pengawasan Dan 

Penertiban Bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tergugat VII selaku 

Gubernur DKI Jakarta C.Q. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI 

Jakarta C.Q. Kepala Unit Badan Pengelola Perparkiran DKI Jakarta, 

tergugat VIII Gubernur DKI Jakarta C.Q. Kepala  Badan Pengelola 

Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, tergugat IX selaku 

Walikota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, tergugat X 

selaku PT Z penjual tanah yang tidak memberitahu keadaan tanah yang 

sebenarnya. Tetapi dalam perkara ini para pihak telah melakukan 

perdamaian melalui mediasi sehingga mengakibatkan dicabutnya gugatan 

tersebut. 

Dari hal tersebut diatas, maka akan timbul pertanyaan dari penggugat 

dan tergugat bagaimana pembuktian kepemilikan tanah seseorang atas 

sertipikat pada kasus tumpang tindih. Maka dalam penelitian ini akan 

merumuskan pembuktian bagi pemilik yang sah dan upaya yang dilakukan 

oleh BPN guma menghindari kasus tumpang tindih. 

Berdasarkan uraian diatas dibuatlah penulisan skripsi ini dengan judul 

“PEMBUKTIAN TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIPIKAT 

DALAM KASUS TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH DI 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA ADMINISTRASI 

JAKARTA SELATAN” 

 

I.2. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi pokok 

permasalahannya adalah:  

a. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh BPN Kota Administrasi 

Jakarta Selatan terhadap sengketa tumpang tindih sertipikat tanah? 
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b. Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah 

dalam penyelesaian kasus di BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan? 

 

I.3. RUANG LINGKUP PENULISAN 

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian 

dari penulis dibatasi hanya mengenai upaya-upaya apa saja yang dilakukan 

oleh BPN Jakarta Selatan terhadap sengketa tumpang tindih dan pembuktian 

yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dalam penyelesaian kasus di 

BPN Jakarta Selatan. 

 

I.4.  TUJUAN DAN MANFAAT 

a. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh BPN 

Kota Administrasi Jakarta Selatan terhadap sengketa tumpang 

tindih 

2) Untuk mengetahui pembuktian yang dilakukan oleh pemegang hak 

atas tanah dalam penyelesaian kasus di BPN Kota Administrasi 

Jakarta Selatan. 

b. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis 

maupun secara praktis : 

1) MANFAAT TEORITIS 

a) Penelitian ini dapat berguna sebagai dasar pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu dibidang Hukum Agraria yang 

berkenaan dengan Pertanahan khusunya dalam masalah 

tumpang tindih. 

b) Menambah khasanah kepustakaan, khususnya dalam Hukum 

Agraria 

2) MANFAAT PRAKTIS 

a) Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi seluruh 

kalangan dalam rangka pengembangan di bidang ilmu 
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pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan dalam upaya 

penyelesaian sengeka tumpang tindih Sertipikat hak atas tanah 

yang dilakukan oleh BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan 

b) Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang 

memerlukan khususnya bagi para pembeli yang ingin membeli 

tanah di harapkan melakukan pengecekan kembali ke BPN 

wilayahnya agar tidak ada sengketa kedepannya. 

 
 

I.5. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

a. KERANGKA TEORI 

1) TEORI KEPASTIAN HUKUM 

Pengertian kepastian hukum tidak lain adalah kepastian akan 

perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang bersangkutan, 

yaitu perlindungan terhadap hubungan hukumnya serta perlindungan 

terhadap pelaksanaan kewenangan haknya.
12

 

Unsur Kepastian Hukum berkaitan erat dengan keteraturan 

masyarakat, karena kepastian hukum merupakan inti dari keteraturan 

itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup 

secara berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang 

diperlukan dalam kehidupannya bermasyarakat.
13

.  

Dalam persoalan agraria, Sebagai konsekuensi pengakuan 

negara terhadap hak atas tanah individu atau masyarakat hukum 

adat, maka negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap 

hak atas tanah tersebut. Dengan adanya jaminan tersebut, seseorang 

akan lebih mudah mempertahankan hak atas tanahnya dari gangguan 

pihak manapun.
14

 Kepastian hukum juga berkaitan dengan kepastian 

mengenai letak dan batas-batas tanah yang telah dilekati hak. 

Kepastian hukum dalam  hal ini mempunyai 3 arti sebagai berikut: 

                                                           
12

 Rusmadi Murad, Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan: Rangkaian Tulisan dan 

Materi Ceramah, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 75. 
13

 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan II , P.T 

Alumni, Bandung,  2009, h. 49. 
14

Maria S.W Sumarjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi & Implementasi, 

Cetakan I, Kompas, Jakarta, 2001, h. 159. 
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a) Pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur 

masalah pemerintah tertentu yang abstrak. 

b) Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek 

hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum 

Administrasi Negara. 

c) Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-

wenang (eignrichting) dari pihak manapun, juga tidak dari 

pemerintah.
15

 

Kepastian hukum menurut pendapat Jan Michiel Otto, bahwa 

untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut:
16

  

(1) Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten; 

(2) Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara 

konsisten, tunduk dan taat terhadapnya;  

(3) Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan 

hukum tersebut;  

(4) Hakim-hakim yang mandiri, tidak berpihak dan harus 

menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu 

menyelesaikan sengketa hukum;  

(5) Putusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan. 

Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum dirumuskan 

sebagai berikut: 
17

 

(a) Melakukan solusi autotorif yaitu memberikan jalan keluar 

untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan 

ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.  

(b) Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.  

(c) Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang 

dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian 

dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. 
18

 

                                                           
15

Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan I, Cipta 

Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 53. 
16

 Adrian Sutedi, Op. Cit., h. 27. 
17

 France M. Wantu, Jurnal Hukum Vol 12 No 3 Mewujudkan Kepastian Hukum, 

Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Universitas Negeri 

Gorontalo, 2013, h. 485. 
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(d) Mengandung equality memberikan kesempatan yang sama 

kepada para pihak.  

 

2) TEORI KEADILAN 

Keadilan merupakan sesuatu yang sukar didefinisikan tetapi 

bisa di rasakan dan merupakan unsur yang tidak harus ada dan tidak 

dapat di pisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah 

yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan Ketertiban dalam 

masyarakat.19 

Rawls menawarkan konsep apa itu yang dianggap adil. 

Definisi “adil” oleh Rawls secara sederhana dijelaskan dalam suatu 

konsep yang disebut Justice as Fairness. Artinya, keadilan tidak 

berarti kemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara 

diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh. Keadilan bagi 

Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi 

asli manusia  ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama 

dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara berarti memberikan 

kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan 

kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan 

capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi.  

Salah satu bentuk keadilan sebagai fairness adalah memandang 

berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama 

netral. Keadilan sebagai fairness dalam tugas utamanya adalah 

menentukan prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam posisi 

asli.
20

 Gagasan intuitif dari keadilan sebagai fairness adalah 

menganggap prinsip-prinsip, yaitu:  

a) Prinsip pertama, keadilan sebagai objek dari kesepakatan asli 

dalam situasi awal. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip-

prinsip yang di terima dalam posisi setara oleh orang-orang 

                                                                                                                                                               
18

 Syafruddin kalo, “Penegakan Hukum Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan 

Masyarakat”, <http://www.academia.edu.com>. diakses 27 September 2018, pukul 16:00 wib.  
19

 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Op. Cit., h. 52. 
20

 Muhammad Luthfi, “John Rawls dan Konsep Keadilan”, 

<https://suarakebebasan.org/id/opini/item/399-john-rawls-dan-konsep-keadilan>. diakses  tanggal 

13 November 2018, pukul 20:30 wib. 
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rasional yang diperhatikan pada kepentingan mereka untuk 

menciptakan kerangka dasar asosiasi mereka.  

b) Prinsip kedua, keadilan tersebut merupakan solusi atau problem 

pilihan yang disajikan posisi asli. Untuk melakukan hal ini, 

orang harus menyatakan bahwa karena situasi yang ada dari 

berbagai pihak karena pengetahuan, kepercayaan, dan 

kepentingan maka kesepakatan mengenai prinsip-prinsip 

tersebut merupakan secara terbaik bagi setiap orang untuk 

mengamankan tujuannya di antara alternatif yang ada,
21

  

Masing-masing pihak dapat dikenai kewajiban, yakni dengan 

melakukan segala hal secara sukarela, persis karena kewajiban itu 

dilihat sebagai perpanjangan tangan dari kewajiban natural (konsep 

natural law) untuk bertindak adil. Hal ini berkaitan dengan hipotesis 

pertama Jhon Rawls akan prinsip keadilan yang telah diutarakan 

sebelumnya. 

John Rawls merumuskan 2 prinsip keadilan yang berbeda, yaitu : 

(a) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar 

yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua 

orang; 

(b) Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa 

sehingga: diharapkan memberi keuntungan bagi bagi orang-

oang yang paling tidak beruntung, dan semua posisi dan jabatan 

terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang 

yang fair.
22

 

Menurut Rawls, musyawarah adalah salah satu cara memilih 

prinsip-prinsip keadilan. Untuk musyawarah semua orang harus 

berada dalam  kondisi awal yang disebutnya “posisi asali” (the 

original position). Dalam posisi asali tersebut semua pihak 

                                                           
21 John Rawls, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan 

Kessejahteraan dalam Negara. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cetakan I, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2006,  h. 144-145. 
22

 Ibid.,  h. 72. 
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diandaikan bersikap saling-tidak-peduli dengan kepentingan pihak 

lain. yang diperjuangkan adalah hal yg  paling baik bagi dirinya.
23

 

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan 

adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-

prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi 

masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan 

cara mengembalikan (call for redress) masyarakat pada posisi asli 

(people on original position). Dalam posisi dasar inilah kemudian 

dibuat persetujuan asli antar (original agreement) anggota 

masyarakat secara sederajat.
24

  

Menurut Maria Sumardjono ada 3 (tiga) gagasan dasar 

keadilan, yaitu.
25

 

(1) Orang harus diperlakukan sama dalam hal atau kasus yang 

sama; 

(2) Hal yang baik harus memperoleh penghargaan, dan sebaliknya; 

(3) Secara moral setiap orang berhak memperoleh dan 

mempertahankan hak-hak dasarnya. 

Prinsip keadilan ini lahir untuk memberi alternatif pemecahan 

atas ketidakadilan yang mengabaikan kelompok yang kurang 

beruntung. Selain itu, ketidaksamaan sosial dan ekonomi adalah 

sesuatu yang dapat di mengerti dan dapat di terima, dengan catatan 

struktur sosial yang ada harus sedemikian rupa membuka akses 

untuk mereka yang kurang mampu.  

 

b. KERANGKA KONSEPTUAL 

Setelah terdapat kajian yang telah dilakukan di dalam pembahasan 

skripsi, konsep yang digunakan adalah pengertian dan tafsiran terhadap 

ketentuan baik di dalam aturan perundang-undangan maupun di dalam 

aturan-aturan lain yang berlaku, khususnya yang menyangkut masalah 

                                                           
23

 Mardety Mardinsyah, “Teori Keadilan John Rawls”,  

<http://www.hermeneutikafeminisme.com/2017/03/08/teori-keadilan-john-rawls/>, diakses 

tanggal 13 November 2018, pukul 20:00 wib. 
24

 Damanhuri Fattah, Jurnal TAPIs: Vol.9 No.2 Juli-Desember “Teori Keadilan Menurut 

John Rawls”, STAIN Kudus, 2013, h. 32-33. 
25

 Maria S.W. Sumardjono, Keadilan dalam masa Transisi, Cetakan XII, Komnas Hak 

Asasi Manusia, Jakarta, 2001, h. 221. 
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dalam penulisan skripsi. Untuk itu diperlukan kerangka konseptual yang 

akan membahas definisi operasional terhadap istilah-istilah sebagai 

berikut: 

1) Pembuktian 

Adalah usaha yang berwenang untuk mengemukakan kepada 

hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu 

perkara yang bertujuan agar supaya dapat di pakai oleh hakim sebagai 

bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara tersebut. 
26

  

 

2) Hak Atas Tanah 

Yaitu adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 

disebut tanah, yang dapat diberikan kepada individu, baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan 

hukum.
27

 

 

3) Sertipikat 

Adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat 2 Huruf C UUPA untuk hak atas tanah, Hak 

Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan 

Hak Tanggungan yang masing-masing sudah di bukukan dalam buku 

tanah yang bersangkutan.
28

 

 

4) Tumpang Tindih 

Yaitu ada dua atau lebih sertipikat yang tumpang tindih satu 

dengan lainnya sehingga bagian yang tumpang tindih tersebut 

merupakan sertipikat ganda.
29

 

 

 

 

                                                           
26

 Izaac S. Leihitu dan Fatimah AcHMad, Intisari Hukum acara Perdata, Cetakan I, 

Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, h. 70.  
27

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria,  Pasal 4 ayat 2. 
28

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, Pasal 20. 
29

 Srikuntjoro, “Sertipikat Ganda”, 

<https://srikuntjoro.wordpress.com/2010/04/10/sertipikat-ganda> . diakses tanggal 25 September 

2018. pukul 17:00 wib. 
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5) Pendaftaran Tanah 

Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpukan, pengolahan, pembuktian, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 

termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membatasinya.
30

 

 

6) Badan Pertanahan Nasional 

Yaitu lembaga pemerintahan Non Departemen yang bidang 

tugasnya meliputi bidang pertanahan.
31

 

 

I.6. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang 

akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
32

 Penelitian hukum 

merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan 

pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.  

a. JENIS PENELITIAN 

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

penelitian dengan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu 

penelitian yang mengaitkan hukum-hukum sebagai upaya-upaya untuk 

menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan di berbagai bidang 

kehidupan masyarakat yang mengatur ketertiban dan keadilan.
33

 Pada 

khususnya dalam hal ini adalah hukum yang berkenaan dengan hukum 

agraria dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara melakukan studi 

dokumen dan menelaah dari bahan-bahan kepustakaan. 

                                                           
30

 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 

Pasal 1 Angka 1. 
31

 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 

Pasal 1 Angka 22. 
32

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan I, Bandung, PT. Citra 

Aditya Bakti, 2004, h. 32. 
33

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan I, Jakarta, 

Rajawali Press, 1995, h. 33.  
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b PENDEKATAN MASALAH 

Dengan pendekatan masalah maka dapat membantu penulis dalam 

mendapatkan jawaban mengenai masalah yang diangkat di dalam skripsi 

ini, penulis menggunakan beberapa penelitian, yaitu: 

1) Pendekatan Perundang-undangan 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah 

d) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia No. 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah 

e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 

Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan 

2) Pendekatan Kasus 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan kasus yang 

berkaitan dengan sengketa tumpang tindih di BPN Kota 

Administrasi Jakarta Selatan. 

 

c SUMBER DATA  

Sehubungan dengan metode tersebut diatas digunakan metode 

penelitian kepustakaan, maka peneliti melakukan pengumpulan data 

sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu:
34

 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan dengan substansi yang 

mempunyai kekuatan mengikat masyarakat, seperti: 

a) Undang-Undang Dasar 1945  

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria. 

                                                           
34

 Ibid., h. 11-12. 
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d) Undang-Undang  No. 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan tata Usaha 

Negara 

e) Undang-Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 

f) Undang-Undang  No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. 

g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran 

tanah. 

h) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. 

i) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian 

j) Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan 

k) Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. 

l) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan 

Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah 

m) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. 

 

2) Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum 

primer yang diperoleh dari hasil studi pustaka (library research) yaitu 

semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara 

lain: wawancara, buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis dan 

disertasi hukum yang dijadikan refrensi terkait dengan penelitian ini.
35

 

 

                                                           
35

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan II, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 

54. 
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3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung data primer dan 

sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam 

penulisan skripsi ini, antara lain : kamus-kamus hukum, kamus bahasa 

Indonesia, ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi 

ini. 

Analisis data-data sekunder yang telah diperoleh akan dilakukan 

dengan cara analis kualitatif
36

 dan kemudian dipaparkan melalui suatu 

penulisan dengan tipe penulisan deskriptif. 

 

d. ANALISA DATA 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menginventarisasi  peraturan perundang-perundangan yang terkait dengan 

persoalan yang menjadi  obyek kajian. Data yang terkumpul akan 

diidentifikasikan kemudian dilakukan penganalisian secara kualitatif 
37

 

yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder yang selanjutnya 

disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan dan menguraikan data 

tersebut secara terperinci. 

 

e. TEKNIK ANALISIS DATA 

Pada penelitian kali ini penulis melakukan teknik analisis data secara 

kualitatif yang dilakukan dengan mempelajari terkait peraturan perundang-

undangan, buku-buku hukum, dokumen-dokumen, berkas yang diperoleh 

dari instasi terkait dimana penelitian ini dilakukan. Dan melakukan studi 

lapangan terkait data-data mengenai objek yang diteliti, penelitian ini 

sampaikan melalui deskriptif analitis untuk melakukan pemecahan 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 

I.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulis akan menguraikan secara singkat gambaran isi dari 

keseluruhan penulisan skripsi, yang terbagi atas 5 (lima) bab dan disajikan 

dengan sistematika sebagai berikut: 

                                                           
36

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., h. 67. 
37  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Cetakan I, Bandung, Remaja 

Rosdakarya,  1993, h. 103.  
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, 

kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.   

 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG, SERTIPIKAT HAK ATAS 

TANAH, DAN PEMBUKTIAN.  

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum 

mengenai Sertipikat hak atas tanah, dan pembuktian Sertipikat hak 

atas tanah. 

 

BAB III TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI  

          BPN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 

Pada bab ini penulis menguraikan obyek penelitian yang diperoleh 

dari suatu kajian kasus yang berisi gambaran umum yang telah di 

peroleh dari BPN Jakarta Selatan mengenai tumpang tindih oleh PT 

X selaku penggugat dan tergugat I, tergugat II, tergugat III, serta 

tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, 

tergugat IX, dan tergugat X. 

 

BAB IV ANALISIS MENGENAI PEMBUKTIAN TERHADAP 

KEPEMILIKAN DALAM KASUS TUMPANG TINDIH DI 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA 

ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.  

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai upaya-upaya apa 

saja yang dilakukan oleh BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan 

terhadap sengketa tumpang tindih Sertipikat hak atas tanah dan 

pembuktian yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dalam 

penyelesaian kasus tumpang tindih Sertipikat hak atas tanah di 

BPN Kota Administrasi Jakarta Selatan. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan-kesimpulan 

dan saran tentang hal yang sudah di bahas pada bab sebelumnya 
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