
ABSTRAK 

 

 

Pendaftaran Tanah tersebut kemudian diikuti oleh penerbitan Sertipikat Hak Atas 

Tanah. Dengan adanya surat tanda bukti ( sertipikat hak atas tanah ) inilah para 

pemegang hak atas tanah dijamin kepastian hukumnya dalam hal untuk menggunakan 

tanah yang didaftarkan tersebut. Selain memiliki akibat hukum bagi para pemegang tanah 

itu sendiri, Pendaftaran Tanah juga memiliki akibat hukum bagi masyarakat. Bahwa 

dengan adanya Pendaftaran Tanah, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai 

segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah tersebut. Bagi pemerintah, Pendaftaran Tanah 

adalah suatu program pembangunan yang harus disukseskan. Jika dihubungkan dengan 

upaya Pemerintah dalam rangka penataan kembali, maka pendaftaran hak atas tanah 

selain merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya kepastian hukum di seluruh 

wilayah Republik Indonesia sekaligus turut serta dalam penataan kembali penggunaan, 

penguasaan dan kepemilikan tanah dengan kata lain bahwa dengan adanya Pendaftaran 

Tanah maka pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan tertib administrasi.    

Dengan adanya sengketa Hak Atas Tanah maka konsekuensi yuridisnya adalah 

bahwa salah satu dari sertipikat Hak Atas Tanah tersebut dapat dibatalkan atau meminta 

agar dilakukan pembatalan dan upaya yang dapat dilakukan adalah : 

1. Melalui Jalur Non-Litigasi : Yakni penyelesaian sengketa yang dalam skripsi ini 

adalah terbitnya sertipikat ganda oleh Pejabat Kantor Pertanahan yang dilakukan di luar 

pengadilan dengan cara musyawarah bagi pihak-pihak yang bersengketa, atau dengan 

cara : Negosiasi dan Mediasi baik secara langsung antara kedua belah pihak yang 

bersengketa maupun dengan menggunakan seorang penengah atau Mediator. Tata cara 

tentang pelaksanaan Negosiasi maupun Mediasi ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan juga diatur dalam PERMA 

No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengedilan. 

2. Melalui Jalur Litigasi atau Melalui Pengadilan : Oleh karena sertipikat tanah ganda 

yang dikeluarkan merupakan KTUN, maka penyelesaian sengketa juga dilakukan di 

pengadilan yang dalam hal ini adalah PTUN dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana 

diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian 

dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dikenal dengan dua macam cara antara lain:  

Melalui Upaya Administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam 

menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum 

perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam 

lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Bentuk upaya administrasi: Banding 

Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan 

atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan. Keberatan, 

yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat 

Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu. 

 Melalui Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila di dalam 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan 

sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau 

Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha 

Negara. 
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