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 Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
para pemilik tanah maka dilakukanlah pendaftaran tanah, tetapi dalam proses pendaftaran 
tanah ini dapat timbul berbagai masalah salah satu permasalahan yang timbul adalah 
adanya sengketa mengenai sertipikat ganda. sertipikat ganda ini timbul karena adanya 
kesalahan prosedur administrasi dalam proses pendaftaran tanah. Dalam penulisan hukum 
ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembatalan sertipikat ganda pada hak atas 
tanah, serta perlindungan hukum yang didapatkan bagi pihak yang sertipikatnya 
dibatalkan dalam kasus sertipikat ganda. Penulisan hukum tesis ini menggunakan 
pendekatan statute approach dan conceptual Approach. 
  
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh dua kesimpulan. yang 
pertama, dalam sengketa sertipikat ganda penyelesaian sengketanya dapat dilakukan  
melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Kepala Kantor Pertanahan mengadakan 
penelitian data yuridis dan data fisik terhadap keputusan pemberian dan/atau sertipikat 
yang diketahui cacad hukum administratif dalam penerbitannya. Hasil penelitian, 
disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau kepada Menteri untuk diusulkan 
pembatalannya disertai dengan pendapat dan pertimbangannya. Keputusan pembatalan 
hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan, yang dapat diajukan 
langsung kepada Meteri atau Kepala Kantor Wilayah atau melalui Kepala Kantor 
Pertanahan. Kedua, perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibagi menjadi dua macam, 
yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.  Jaminan 
kepastian hukum hak atas tanah adalah kepastian hukum yang tertuju pada kepemilikan 
tanah, sehingga adanya kepastian hukum hak atas tanah akan memberikan kejelasan 
tentang Kepastian Subjek, dan Kepastian Objek. Pihak yang merasa tidak puas terhadap 
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan sertipikatnya, dapat 
mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, atau dapat juga 
mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pihak yang sertipikatnya dibatalkan 
tersebut juga dapat meminta Rehabilitasi atau ganti rugi terhadap  pembatalan  
sertipikatnya. 
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