
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1. Latar Belakang Masalah 

Perihal tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan 

hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas.1 

Sehubungan dengan hukum tanah di Indonesia merupakan pelaksanaan pasal 33 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 

disingkat UUD 1945), karena pasal itulah terutama ayat (3) yang merupakan dasar 

hukum yang utama dari hukum tanah/agraria.2 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara. Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas bumi air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat. Hak menguasai dari Negara termaksud memberi wewenang untuk  

mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur 

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang 

angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

                                                             
1Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Dejambatan, Jakarta, 2004, hlm. 18. 
 
2
Ibid., hlm. 172.  
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angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut 

digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti 

kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara 

hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 

Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum 

adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, 

menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah sebagaimana pasal 2 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA). 

Hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai 

oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 

badan-badan hukum sebagaimana pasal 4 UUPA. Macam-macam hak atas tanah 

satu di antaranya adalah tanah dengan status Hak Guna Usaha (selanjutnya 

disingkat HGU) sebagaimana dalam pasal 16 ayat (1) UUPA. 

HGU diatur mulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 34 UUPA, yang 

kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 

Pakai Atas Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 40 Tahun 1996). Definisi HGU 

dijumpai dalam pasal 28 ayat (1) UUPA bahwa HGU adalah hak untuk 

mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu 

sebagaimana tersebut dalam pasal 29 UUPA, guna perusahaan pertanian, 
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perikanan atau peternakan. Pasal 8 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 menentukan 

bahwa HGU diberikan untuk waktu paling lama 35 tahun dan untuk perusahaan 

yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu 

paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 

tahun serta dapat diperbaharui untuk waktu paling lama 35 tahun.  

HGU diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau 

Pejabat yang ditunjuk.  Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan 

pemberian HGU diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sebagaimana 

pasal 6 PP No. 40 Tahun 1996. Pemberian HGU sebagaimana dimaksud di atas 

wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. HGU terjadi sejak 

didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tanda bukti hak kepada 

pemegang HGU diberikan sertipikat hak atas tanah sebagaimana pasal 7 PP No. 

40 Tahun 1996. Hal ini berarti bahwa pemegang HGU dibuktikan dengan 

sertipikat HGU, yaitu 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 

dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA 

bahwa pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan 

tanah; pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian 

surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Didalam sertipikat sebagai bukti otentik terdapat data fisik adalah keterangan 

mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang 
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didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan 

di atasnya dan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang 

tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain 

serta beban-beban lain yang membebaninya sebagaimana pasal 1 angka 6 dan 7 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

(selanjutnya disingkat PP No. 24 Tahun 1997). 

Pemegang HGU mempunyai kewajiban menurut pasal 12 PP No. 40 

Tahun 1996 bahwa pemegang HGU mempunyai kewajiban untuk  membayar 

uang pemasukan kepada Negara; melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, 

perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana 

ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;  mengusahakan sendiri tanah 

HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan oleh instansi teknis; membangun dan memelihara prasarana lingkungan 

dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal HGU;  memelihara kesuburan 

tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian 

kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan 

HGU; menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada Negara 

sesudah HGU tersebut hapus; menyerahkan sertipikat HGU yang telah hapus 

kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pemegang HGU dilarang menyerahkan 

pengusahaan tanah HGU kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan  

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Penguasaan HGU oleh pemegang hak tersebut terdapat suatu batasan dan 

dapat hapus. Mengenai hapusnya HGU ditentukan dalam pasal 34 UUPA yang 

menentukan bahwa HGU hapus karena jangka waktunya berakhir; dihentikan 

sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;  

dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut 

untuk kepentingan umum; ditelantarkan; tanahnya musnah; ketentuan dalam pasal 

30 ayat 2 UUPA yang menentukan orang atau badan hukum yang mempunyai 

HGU dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat  sebagai yang tersebut dalam ayat 1 

pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak 

itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. HGU yang hapus, maka bidang 

tanah eks HGU tersebut menjadi tanah negara, dengan memberikan hak kepada 

yang membutuhkannya dengan mengajukan permohonan hak.  

Pemegang HGU dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti 

otentik sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Sebagai 

pemegang tentunya menggunakan haknya atas tanah tersebut, ternyata hak 

pemegang HGU tersebut dibatalkan, sehingga terjadi permasalahan sebagaimana 

kasus di bawah ini: 

PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP) sejak tahun 2005 memperoleh 

Izin  Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dari  Dinas  Perkebunan Kabupaten Rokan 

Hulu tertanggal 22 Maret 2005 Nomor : 505/DISBUN/2006/43.a, Bupati  Rokan  

Hulu  telah  menindaklanjutinya dengan  memberikan  Izin  Usaha Perkebunan 

(IUP) atas nama PT. PISP sebagaimana Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 

KPTS.505/DISBUN/III/ 2006/005, tertanggal 23 Maret 2006. memperoleh Izin 
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Amdal (Andal, RKL, RPL Dan Ringkasan Eksekutif)  sebagaimana  Keputusan 

Badan Lingkungan Hidup  Kabupaten Rokan Hulu No. 660/BLH/AMDAL/ 

100/2006, tertanggal 10 Februari 2006, Jo. Lembar Pengesahan  No. 660/ 

BLH/Amdal/101/2005.  Hak tanah/lahan perkebunan kelapa sawit seluas +4.800 

Ha. vide Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: 

Kpts.590/ DPPGT/19/XI/ 2005, tertanggal 28 November 2005, PT. PISP telah  

mengerjakan/ mengolah/ menggarapnya sejak  bulan  Februari  Tahun 2007, mulai 

ditanami  kelapa sawit sekitar bulan Juni Tahun 2007, luas tanaman kelapa sawit 

di atasnya adalah + 1.100 Ha. 

Pada tanggal 2 Juni 2008 PT. PISP mengajukan  permohonan 

perpanjangan Izin Lokasi pada Bupati Rokan Hulu. Setelah permohonan 

dimaksud berjalan 2 (dua) bulan juga tidak ada jawaban, sehingga pada tanggal 3 

Agustus 2008 PT. PISP  mencoba  mempertanyakan  perihal  permohonan 

perpanjangan Izin Lokasi dimaksud pada Kantor Bupati Rokan Hulu dan pada 

waktu itu didapat informasi bahwa di atas tanah/lahan perkebunan kelapa sawit 

PT. PISP sebagaimana poin No.1 s/d  6 tersebut di atas seluas  4.800 Ha telah 

diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha oleh Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak 

Guna Usaha No.  13/Desa Sontang,  tertanggal 16 November 2007 atas nama PT. 

Gerbang Sawit Indah, dengan luas 5.776 Ha. Untuk mengetahui kebenaran 

Sertipikat Hak Guna Usaha No.13/Desa Sontang,  tertanggal  16 November  2007  

atas  nama  PT.  Gerbang  Sawit  Indah, PT. PISP  mendatangi Kantor  Wilayah  

Badan Pertanahan  Provinsi  Riau,  didapat  penjelasan bahwa di  atas  tanah/lahan  

perkebunan  kelapa  sawit  PT. PISP  benar telah  diterbitkan  Sertipikat  Hak  
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Guna  Usaha  No.13/Desa  Sontang,  tertanggal  16 November 2007 atas nama PT. 

Gerbang Sawit Indah yang tergabung di dalam areal perkebunan PT. Gerbang 

Sawit Indah, sehingga terjadi tumpang tindih dengan tanah/lahan perkebunan 

kelapa sawit PT. PISP seluas 4.800 Ha, maka jelas PT. PISP sangat  dirugikan  

karena PT. PISP  terlebih  dahulu  telah  memperoleh  Izin  Lokasi sejak bulan 

November 2005, dan telah diolah/digarap, dan di atas lahan perkebunan kelapa 

sawit PT. PISP seluas 4.800 Ha telah ditanami kelapa sawit di atasnya seluas 

+1.100 Ha. 

PT. PISP  merasa lebih berhak atas bidang tanah HGU tersebut dengan 

alasan secara fisik telah menguasai bidang tanah dan menganggap bahwa 

penerbitan  Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  No.13/Desa  Sontang, tertanggal  16  

November 2007  atas  nama  PT. Gerbang Sawit Indah  terdapat  suatu kekeliruan,  

kesalahan  dan  tidak  sesuai  dengan  data  fisik  dan  data  yuridis,  karena 

fisiknya Penggugat yang mengelola/mendudukinya dengan menanami kelapa 

sawit terlebih  dahulu  yaitu  sejak  bulan  November  2005,  ternyata  Tergugat  

menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha  pada  tahun  2007 sebagaimana 

Sertipikat  Hak  Guna  Usaha  No.13/Desa Sontang, tertanggal  16 November 

2007 atas nama PT. Gerbang Sawit Indah, maka jelas menurut hukumnya 

perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan hukum Pasal 17, 18 dan 31 PP  

No.24 Tahun 1997  tentang Pendaftaran Tanah Jo.  UUPA No.5 Tahun 1960,  

karena penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No.13/Desa  Sontang,  tertanggal 

16  November  2007 atas  nama  PT.  Gerbang  Sawit  Indah tidak sesuai dengan 

data fisik dan data yuridisnya, dimana PT. PISP tidak pernah menandatangani 
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persetujuan  penentuan  sempadan/batas,  tanah/lahan  perkebunan  kelapa sawit 

seluas 4.800 Ha. 

Usaha PT. PISP yang telah dilakukan tidak ada hasil, kemudian PT. PISP 

menggugat Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Rokan  Hulu atas terbitnya 

Sertipikat Hak Guna Usaha No.13/Desa Sontang, tertanggal 16 November 2007 

atas nama PT. Gerbang Sawit Indah ke Pengadilan Tata Usaha Negara.  

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam putusannya  No.39/G/ 

2008/ PTUN-Pbr.  tanggal  12  Februari  2009  adalah sebagai berikut : 

1) Mengabulkan gugatanPenggugat untuk seluruhnya ; 

2) Menyatakan batal :  Sertipikat Hak Guna Usaha No.13/Desa Sontang tertanggal 

16 November 2007 atas  nama  PT.  Gerbang  Sawit  Indah  yang  berada  diatas  

tanah/lahan perkebunan  kelapa  sawit  seluas  + 4.800  Ha  yang  merupakan  hak  

Penggugat.  

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.47/B/2009/PT.TUN-

MDN. tanggal 01 Juni 2009 adalah sebagai berikut menerima permohonan 

banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Pekanbaru Nomor: 39/G/2008/PTUN-PBR tanggal 12 Februari 2009 yang 

dimohonkan banding. 

Pada tingkat kasasi Mahkamah  Agung  RI  No.324  K/TUN/2009  tanggal   

4  Januari  2010  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap tersebut adalah sebagai 

berikut:  Menolak  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi:  Kepala    Kantor  

Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tersebut. 
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Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat peninjauan kembali 

sebagaimana putusannya No.31 PK/TUN/2011, amarnya  menolak permohonan 

peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu tersebut. 

 
2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang 

dipermasalahkan adalah : 

a. Apa pertimbangan hukum dibatalkannya sertipikat HGU No.13/Desa  

Sontang,  tertanggal  16 November 2007 ? 

b. Apa akibat hukum pemegang sertipikat HGU No.13/Desa Sontang,  

tertanggal  16 November 2007 yang secara fisik tidak menguasai tanah ? 

 
3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum 

dibatalkannya sertipikat HGU No.13/Desa  Sontang,  tertanggal  16 

November 2007. 

b. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis akibat hukum  

pemegang sertipikat HGU No.13/Desa  Sontang,  tertanggal  16 November 

2007 yang secara fisik tidak menguasai tanah. 

 
4. Manfaat Penelitian  

a.  Manfaat teoritis, menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman 

berkaitan dengan pemanfaatan tanah negara eks HGU yang ternyata secara 

fisik tidak menguasainya. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK... ANITA ONGKO WIJAYA



 
 

b. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat, Kantor Pertanahan dan instansi terkait atas pemanfaatan tanah 

negara eks HGU yang ternyata diterbitkan sertipikat atas nama orang lain 

dan pembatalan sertipikat HGU. 

 
5. Tinjauan Pustaka 

5.1. Sertipikat Sebagai Bukti Hak 

Eksistensi hak atas tanah diatur dalam UUPA sebagai aturan yang bersifat 

pokok. Keperluan akan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci ini selama lebih dari 

30 tahun dipenuhi dengan pengaturan teknis operasional dalam bentuk yang lebih 

rendah dari pada Peraturan Pemerintah. Makin rumitnya masalah pertanahan dan 

makin besarnya keperluan akan ketertiban di dalam pengelolaan pertanahan, 

makin dirasakan keperluan akan adanya peraturan pelaksanaan UUPA yang 

tingkatnya lebih tinggi, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, yang 

menerapkan ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak atas tanah yang diatur 

dalam Pasal 16 UUPA, khususnya HGU, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. 

Hak atas tanah yang masa berlakunya terbatas untuk jangka waktu tertentu HGU, 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai memerlukan kejelasan mengenai beberapa 

hal, antara lain mengenai persyaratan perolehannya, kewenangan dan kewajiban 

pemegangnya, dan status tanah dan benda-benda di atasnya sesudah hak itu habis 

jangka waktunya. Kejelasan itu sangat diperlukan untuk memberikan beberapa 

kepastian hukum, baik kepada pemegang hak, kepada Pemerintah sebagai 

pelaksana UUPA, maupun kepada pihak ketiga. Sehubungan dengan hak-hak di 

atas dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 50 ayat (2) UUPA dipandang perlu 
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menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai HGU, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada di dalam 

UUPA.3 

Ketentuan lebih rinci mengenai hak atas tanah satu di antaranya yaitu 

HGU.   HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara, dalam jangka waktu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau 

peternakan. HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 Ha, dengan 

ketentuan bahwa jika luasnya 25 Ha atau lebih harus memakai investasi modal 

yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. 

HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Batas waktu HGU sesuai dengan ketentuan pasal 28 UUPA bahwa HGU 

adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, Pasal 

8 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996 menentukan bahwa HGU diberikan untuk waktu 

paling lama 35 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih 

lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 tahun dan dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun serta dapat diperbaharui 

untuk waktu paling lama 35 tahun, perpanjangan atau pembaharuan HGU 

diajukan untuk waktu paling lambat 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu 

HGU tersebut diperpanjang atau perpanjangannya.  

Pihak yang dapat menguasai HGU adalah warga negara Indonesia; badan 

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 

Orang atau badan hukum yang mempunyai HGU dan tidak lagi memenuhi syarat-

                                                             
3 Penjelasan Umum UUPA. 
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syarat yang tersebut dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau 

mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini 

berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh HGU, jika ia tidak memenuhi 

syarat-syarat tersebut. Jika HGU yang bersangkutan tidak dilepaskan atau 

dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum  dengan 

ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

Dikaitkan dengan pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 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 Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara 

sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 

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

lain yang membebaninya. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap 

alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan 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 pendahuluan-pendahulunya dengan syarat: penguasaan 

tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan 

sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat 

dipercaya; penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat 

hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. 

HGU diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri 

atau Pejabat yang ditunjuk.  Ketentuan mengenai tata cara dan 

syarat permohonan pemberian HGU diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Presiden sebagaimana pasal 6 PP No. 40 Tahun 1996. 

Pemberian HGU wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor 

Pertanahan.   HGU terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan 

dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai tanda bukti hak kepada pemegang 

HGU diberikan sertipikat hak atas tanah HGU diberikan dengan 

keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat. Sebelum 

didaftar sesuai ketentuan yang berlaku HGU belum terjadi dan 

status tanahnya masih tetap tanah Negara.  Istilah “terjadi” 

tersebut telah ada sejak UUPA. Dalam pemahaman masa-masa 

sesudah itu istilah “terjadi” tadi memiliki arti yang sama dengan 

“lahirnya” hak sebagaimana pasal 7 PP No. 40 Tahun 1996 beserta 

penjelasannya. 

Bukti HGU berupa sertipikat hak atas tanah, menurut pasal 

1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997  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-
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masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 

Sebagai suatu tanda bukti harus ada suatu jaminan kepastian 

hukum bagi pemegangnya. 

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin 

ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian 

hukum mempunyai sifat sebagai berikut:   a)  adanya  paksaan  

dari  luar  (sanksi) dari penguasa yang  bertugas mempertahankan   

dan   membina  tata  tertib  masyarakat  dengan  perantara alat- 

alatnya; b) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja4. 

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak 

mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang 

diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak 

memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan 

tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, 

atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Kepastian hukum secara 

normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan 

diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian 

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma5. 

                                                             
4Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 42. 

 
5
Ibid. 
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Negara dalam hubungannya dengan bumi, air dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, selaku organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat, Negara bertindak dalam kedudukannya sebagai Kuasa 

dan Petugas Bangsa Indonesia.6 Demikian halnya Penjelasan Umum II UUPA 

menyatakan bahwa: UUPA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai 

apa  yang  ditentukan  dalam  Pasal  33  ayat 3 UUD tidak perlu dan tidak pada 

tempatnya,  bahwa  Bangsa  Indonesia  maupun  Negara bertindak sebagai pemilik  

Tanah.  

Kewenangan Negara untuk mengatur, menentukan dan menyelenggarakan 

berbagai kegiatan mengenai tanah dalam Pasal 2 UUPA tersebut adalah bersifat 

publik semata. Negara mempunyai kewenangan untuk menentukan adanya 

macam-macam hak atas tanah yang diberikan dan dapat dipunyai oleh orang-

orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta bahan hukum, 

cara perolehan dan peralihan hak-hak atas tanah sampai kepada kewenangan 

mencabut kembali hak-hak atas tanah tersebut menurut syarat dan cara yang diatur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Tanah mempunyai fungsi dan peran yang penting bagi kelangsungan 

hidup manusia, sehingga wajar jika setiap orang mempunyai keinginan untuk 

dapat memiliki tanah lengkap dengan perlindungan hukumnya. Oleh karena itu, 

UUPA yang tujuan utamanya menciptakan kemakmuran yang adil dan merata, 

diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi 

                                                             
 
6Boedi Harsono, Op. Cit., hlm. 229. 
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masyarakat pribumi sebagai pemilik asli tanah, air, ruang angkasa serta kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya. 

Pasal 4 UUPA, terutama ayat 1 dan 2 memberikan penjelasan tentang hak- 

hak atas tanah yang lahir dari hak menguasai Negara serta kewenangan dari 

pemegang hak atas tanah.  Dari pasal tersebut jelas bahwa hak atas tanah adalah 

hak yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk mempergunakan 

tanah yang bersangkutan yang merupakan bagian dari tubuh bumi beserta air dan 

ruang di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berhubungan 

langsung dengan penggunaan tanah itu. 

 Berdasarkan  atas  hak  menguasai  dari  Negara, akan  ditentukan adanya 

macam-macam hak atas tanah yang diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

sendiri maupun bersama-sama orang-orang lain serta badan-badan hukum. Kata-

kata baik sendiri maupun bersama-sama orang-orang lain serta badan-badan 

hukum menunjukkan, bahwa dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, tanah-tanah 

tersebut dapat dikuasai dan dipergunakan secara individual dan tidak ada 

keharusan untuk menguasai dan mempergunakannya secara kolektif.7 

 Hak-hak atas tanah tidak bersifat mutlak, tetapi mempunyai batasan 

tertentu seperti untuk kepentingan dan kemanfaatan orang lain, masyarakat dan 

Negara. Sehingga dituntut adanya penguasaan dan penggunaan tanah yang wajar 

dan bertanggung jawab, di samping dalam hak atas tanah diletakkan kewajiban-

kewajiban tertentu. Batas penggunaan  dari pemegang hak atas tanah ini, diatur 

pada Pasal 6 UUPA yang menyatakan: ”Semua hak atas tanah mempunyai fungsi 

                                                             
7 Ibid., hlm. 231. 
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sosial.” Fungsi sosial dari hak atas tanah berarti bahwa tanah yang ada pada 

seseorang tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi seorang 

diri, melainkan harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Sehingga 

penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, 

agar bermanfaat bagi kesejahteraan pemegang haknya maupun bagi masyarakat 

dan Negara. 

 Pemegang HGU jika tidak memperpanjang haknya atau ketentuan lain 

sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi tanah negara dalam arti berada di 

bawah penguasaan negara. Effendi Perangin mengenai penguasaan atas tanah 

mengemukakan bahwa obyek hukum tanah ialah hak-hak penguasaan atas tanah. 

Hak penguasaan atas tanah dalam arti umum, apabila dihubungkan dengan hak 

atas tanah artinya: dapat berbuat sesuatu dengan tanah. Hak penguasaan ada yang 

berdasarkan hak, dan ada yang tidak berdasarkan hak. Hak penguasaan dalam arti 

khusus terkandung dalam pengertian hak menguasai dari negara.8  

Hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, 

kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan 

tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat 

itulah yang merupakan tolok pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah 

yang diatur dalam hukum tanah negara yang bersangkutan. Kita juga mengetahui 

bahwa hak-hak penguasaan atas tanah itu dapat diartikan sebagai lembaga hukum, 

jika belum dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu. Hak-hak penguasaan 

atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret, jika sudah 

                                                             
8 Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang 

Praktisi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta1991, hlm. 206-207 
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dihubungkan dengan tanah tertentu dan subyek tertentu sebagai pemegang 

haknya. Berdasarkan adanya pengertian hak penguasaan atas tanah sebagai 

lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum konkret itulah serta penaparan 

mengenai isinya masing-masing, pembahasan hukum yang mengatur hak-hak 

penguasaan atas tanah dapat dilakukan dengan menggunakan suatu sistematika 

yang khas. 

Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dijabarkan lebih lanjut 

dalam UUPA sebagai landasan konstitusional, yang berarti telah diletakkan 

landasan  yang  kokoh  bagi  penyelenggaraan  administrasi  pertanahan guna 

mewujudkan tujuan nasional.  

 Perihal negara sebagai penguasa tertinggi atas tanah, Ida Nurlinda9 

mengemukakan bahwa bagi negara, terminologi “penguasa” membawa 

konsekuensi yang sangat berbeda dengan terminologi “pemilik”. Kalapun negara 

hendak dikatakan sebagai pemilik, maka harus dipahami dalam konteks hukum 

publik (publiekrechtstelijk), bukan sebagai pemilik (eigenaar) dalam pengertian 

yang bersifat keperdataan (privaatrechtstelijk), artinya negara memiliki 

kewenangan secara yuridis formal sebagai pengatur, perencana, pelaksana dan 

pengendali kegiatan-kegiatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya. 

Isi hak penguasaan atas tanah, dijelaskan oleh Effendi Perangin,10 bahwa  

isi dari tiap-tiap hak penguasaan adalah: 

                                                             
9Ida  Nurlinda, Monograf Hukum Agraria Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat 

dan Keadilan Agraria, LoGoz Publishing, Bandung, 2013, hlm. 12. 
 
10Effendi Perangin, Op. Cit., hlm. 208-209.  
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1) Kewajiban-kewajiban tertentu; 

2) Wewenang-wewenang tertentu; 

3) Larangan-larangan tertentu. 

Tiap-tiap hak penguasaan pada umumnya mempunyai rangkaian daripada ketiga 

hal tersebut (kewajiban-kewajiban, wewenang-wewenang dan larangan-larangan 

tertentu). Keistimewaan hak atas atas tanah yaitu hak atas tanah mempunyai 

fungsi sosial. Meskipun demikian bukti sebagai pemegang hak atas tanah dapat 

dimohonkan pembatalan. 

 
5.2. Teori Pembatalan 

Menurut Utrecht sebuah ketetapan yang tidak sah menurut Utrecht, 

mengenal tiga macam yakni 1). Batal (nietig/absolute nietig) 2). Batal demi 

hukum (nietigheid van rechtswege) 3). Dapat dibatalkan (verniegbaar). Ketetapan 

yang batal (neitig/absolute nietig) berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan 

dianggap tidak ada. Bagi hukum, akibat perbuatan hukum itu tidak ada sejak 

semula. Ketetapan batal karena hukum atau batal demi hukum (nietigheid van 

rechtswege) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi 

hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan 

hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh 

akibat ketetapan itu. Ketetapan untuk dapat dibatalkan (verniegbaar) berarti bagi 

hukum bahwa perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai 

waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang 

berkompeten  (pembatalan itu diadakan karena perbuatan tersebut mengandung 

sesuatu kekurangan). Dikaitkan dengan tindakan pemerintah dalam hal ini Badan 
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Pertanahan Nasional (selanjutnya disingkat BPN) yang merupakan badan atau 

pejabat tata usaha negara dapat berakibat batal demi hukum, batal atau dapat 

dibatalkan. Keputusan pemerintah dapat batal demi hukum apabila tindakan atau 

keputusan itu dibuat dengan nyata-nyata tanpa wewenang. 11 

Bagi hukum perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalannya dan oleh 

sebab itu segala akibat yang ditimbulkan antara waktu mengadakannya sampai  

waktu pembatalannya menjadi sah (terkecuali dalam hal undang-undang 

menyebutkan beberapa bagian akibat itu tidak sah). Setelah pembatalan maka 

perbuatan  itu  tidak  ada  dan  bila mungkin diusahakan supaya akibat yang telah  

terjadi itu semuanya atau sebagiannya hapus.12 

 
5.3. Sertipikat Produk Hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
 

Sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan menurut Pasal 2 Peraturan 

Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya 

disingkat Perpres No. 20 Tahun 2015) menegaskan tentang tugas BPN yaitu 

bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi 

pertanahan baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan 

lainnya yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, 

pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang 

berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan 

oleh Presiden. Dengan demikian Kantor Pertanahan merupakan pejabat 

pemerintah pada tingkat daerah. Sehingga Kantor Pertanahan merupakan Pejabat 
                                                             

11 Philipus M. Hadjon, Et.all. Hukum Administrasi dan Good Governance, Universitas 
Trisakti, Jakarta, 2010, hlm. 30. 

12Majalah Konstitusi Juni 2013, Miftahul huda, Batal Demi Hukum, edukasi.kompasiana.com 

/ 2013/10/19/batal-demi-hukum 
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Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara (selanjutnya UU No. 51 Tahun 2009), bahwa Keputusan Tata Usaha 

Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat 

tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan 

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

Pendaftaran tanah merupakan suatu tindakan hukum atas tanah yang dilakukan 

oleh Kantor Petanahan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang 

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam kapasitasnya sebagai Pejabat 

Tata Usaha Negara. Penetapan tertulis diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 

Tahun 2009, yang dalam penjelasan pasal 1 angka tersebut dinyatakan bahwa 

istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk 

keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 

Keputusan  ini memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis 

bukanlah bentuk formatnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. 

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan pembuktian, oleh karena itu 

sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan 

merupakan suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut 

undang-undang ini apabila sudah jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

mana yang mengeluarkannya; maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; dan 
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kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.13 Hal ini 

berarti bahwa sertipikat tanah merupakan refleksi dari suatu penetapan tertulis 

sehingga setiap adanya gugatan yang berhubungan dengan sertipikat tanah 

menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. 

 Ketentuan sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa suatu keputusan 

dapat digolongkan sebagai keputusan Tata Usaha Negara apabila memenuhi 

unsur: 

1. Penetapan tertulis 

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat  tata usaha negara 

3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara 

4. Menimbulkan akibat hukum bagi orang maupun badan hukum perdata. 

Sertipikat hak atas tanah dilihat segi bentuknya merupakan penetapan tertulis 

dikeluarkan oleh badan tata usaha negara, yakni BPN berdasarkan hukum 

publik/administrasi negara, bersifat konkret yakni obyek tertentu, baik mengenai 

letak, batas dan luas tanah, bersifat individual, yakni ditujukan kepada orang 

tertentu atau badan hukum tertentu, bersifat final karena menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi pemegang sertipikat hak atas tanah dalam keputusan tersebut 

dapat merugikan orang maupun badan hukum perdata. 

UU No. 51 Tahun 2009 tidak mengatur secara tegas tentang syarat sahnya 

keputusan. Akan tetapi hal itu dapat ditafsirkan secara a contrario atau 

berkebalikan dari ketentuan pasal 53 ayat (2) dan penjelasannya yang mengatur 

                                                             
13 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya, 2003, 

hlm. 206-207. 
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alasan-alasan yang dapat digunakan mengajukan gugatan tidak sahnya keputusan, 

sebagai berikut : 

b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Keputusan tata usaha negara yang digugat ini bertentangan dengan asas-

asas umum pemerintah yang baik. 

Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa pelaksanaan asas 

pemerintahan menurut hukum (Rechtmatig bestuur), khususnya menyangkut 

penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara meliputi : 

a. Asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

(Welmatigheid) Kesesuaian tersebut menyangkut wewenang, prosedur dan 

substansi keputusan. 

b. Asas tidak menggunakan wewenang untuk tujuan lain (larangan 

“detournament de pourvoir”,). 

c. Asas tidak rasional, wajar atau dapat dirumuskan sebagai asas “tidak 

bertindak sewenang-wenang”. 

d. Bertindak sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.14 
 

 
6. Metode Penelitian 

6.1. Pendekatan Masalah 

 Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) yaitu suatu proses 

untuk menemukan aturan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-

                                                             
14 Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

(AAUPB), Citra Aditya Bhakt i, Jakarta, 2001, hlm.119. 
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undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan 

pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan 

adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.15 Pendekatan 

peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan konseptual 

dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep, pandangan-pandangan sarjana 

ataupun dokrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum,16  Pendekatan kasus 

(case approach) adalah menganalisis putusan Analisis Putusan Mahkamah Agung 

No.31 PK/TUN/2011 dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

6.2. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum 

yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini UUD 

1945, UUPA, PP No. 40 Tahun 1996, PP No. 24 Tahun 1997, Analisis Putusan 

Mahkamah Agung No.31 PK/TUN/2011 dan peraturan lain yang terkait dengan 

pembahasan.17 

Bahan hukum sekunder bermanfaat untuk memberikan kepada peneliti 

semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder 

yang digunakan bersumber dari karya ilmiah berupa buku-buku, jurnal, majalah 

                                                             
 
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 

97. 
 
16 Ibid., hlm. 137. 
 
17 ibid, hlm.141  
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dan makalah-makalah hasil seminar hukum yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

 6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh dari penelitian 

hukum, akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan 

dalam menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan interpretasi 

yaitu cara penafsiran yang berdasarkan pada arti kata-kata dalam kalimat-kalimat 

menurut tata bahasa atau kebiasaan. Sistematisasi juga dilakukan terhadap 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum pertanahan. Langkah-langkah ini 

bertujuan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. 

6.4. Analisis Bahan Hukum 

 Sumber  bahan  hukum  yang  terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

metode interpretasi peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan 

undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Karena terbentuknya 

suatu undang-undang pada hakikatnya merupakan bagian dari keseluruhan sistem 

perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mungkin suatu undang-undang 

berdiri sendiri tanpa terikat dengan peraturan lain. Analisis pembahasan 

menggunakan penafsiran sistematik yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal 

yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang 

bersangkutan dan gramatikal atau penafsiran secara tata bahasa, yaitu suatu cara 

penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam 

undang-undang. 

 
7. Pertanggungjawaban Sistematika 
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 Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi empat bab dan tiap bab 

dibagi menjadi beberapa sub bab. 

 Bab I : Pendahuluan ditempatkan pada awal pembahasan karena dalam 

bab pendahuluan berisi gambaran umum tentang permasalahan yang akan 

dijabarkan dalam penulisan. Pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, 

Latar Belakang Masalah berisi tentang fakta yang terjadi dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk kepentinggan umum dikaitkan dengan peraturan yang 

berlaku. Perumusan Masalah berisi permasalahan yang akan dibahas dalam 

penulisan. Tujuan Penelitian berisi tujuan yang diperoleh dari penelitian. Manfaat 

penelitian berisi harapan yang ingin dicapai bagi penulis dan pihak-pihak terkait. 

Kajian Pustaka berisi uraian teori-teori hukum untuk menjawab permasalahan. 

Metode Penelitian berisi prosedur dan tata cara penulisan untuk memecahkan 

masalah dengan metode yang berlaku. Pertanggungjawaban Sistematika 

mempermudah dan mengetahui isi dari penulisan tersebut. 

 Bab II : Pembahasan terkait pada permasalahan pertama, yaitu 

pertimbangan hukum dibatalkannya sertipikat hak guna usaha. Sub babnya terdiri 

atas Eksistensi Hak Guna Usaha Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan,  

Eksistensi Sertipikat HGU Berdasarkan Hukum Administrasi, dan Pertimbangan 

Hukum Pengadilan Atas Dibatalkannya Sertipikat Hak Usaha Usaha. 

Bab III : Pembahasan terkait akibat hukum pemegang sertipikat HGU 

No.13/Desa Sontang, tertanggal 16 November 2007 yang secara fisik tidak 

menguasai tanah. Sub babnya terdiri atas Eksistensi Hukum tentang Keberadaan 
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Sertipikat Hak Atas Tanah, Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat dan Akibat 

Hukum Penguasaan Sertipikat. 

Bab IV : Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang dibahas dan saran sebagai sumbangan pemikiran atas 

permasalahan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK... ANITA ONGKO WIJAYA




