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A. Latar Belakang 

 

Tanah memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Khususnya bagi 

masyarakat Indonesia yang terkanal sebagai masyarakat agraris, yakni masyarakat yang 

ekonominya didasarkan pada produksi dan pemeliharaan tanaman dan tanah pertanian.1 

Selain itu menurut Abraham Maslow tanah atau lokasi yang menjadi tempat tinggal adalah 

salah kebutuhan pokok manusia (kebutuhan fisik) yang dikenal dengan kebutuhan “papan”.2 

Mengingat perannya yang sangat penting, maka kemudian diperlukan suatu aturan hukum 

yang memberikan kepastian dan ketertiban dalam hal-hal menyangkut kepemilikan tanah di 

sebuah negara. Di Indonesia sendiri mengenai kepemilikan tanah telah diatur dalam Pasal 33 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kemudian manifestasinya dituangkan dalam Undang-

Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (“UUPA”). Salah satu ketentuan penting di dalam UUPA adalah mengenai bukti 

kepemilikan hak atas tanah atau berbicara mengenai siapa subyek hukum yang dianggap 

sebagai pemilik sah suatu bidang tanah. Mengenai bukti hak atas tanah ini kemudian di dalam 

 
1 Barnabas Ratuwalu, Transisi Masyarakat Agraris Menuju Masyarakat Industrial Indonesia, Univesitas Presiden, 
Jakarta, 2012.  
2 Slamet Santoso, Teori-Teori Psikologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 111. 



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”)3 

dikenal sebagai “Sertifikat Tanah”.  

 

Walaupun sudah diatur sedemikian rupa mengenai bukti hak atas tanah tersebut, masih 

saja terdapat permasalahan yang timbul dalam praktik hukum agrarian di Indonesia. Salah 

satunya adalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah. Secara 

peraturan berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) PP 24/1997 bahwa setelah sertifikat tanah terbit 

selama 5 (lima) tahun, maka orang lain dilarang untuk mengajukan gugatan terhadap objek 

tanah bersangkutan. Namun dalam praktiknya tidak jarang objek tanah yang telah memiki 

sertifikat tanah bahkan yang telah terbit puluhan tahun, kemudian digugatan oleh pihak lain.  

Oleh karena itu di dalam artikel ini akan dibahas mengenai: 

 

1. Bagaimana Kedudukan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum sertifikat tanah terhadap gugatan ? 

 

B. Kedudukan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat 

 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 PP 24/1997, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA4 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. Kemudian mengacu 

kepada Pasal 32 Ayat (1) PP 24/1997 disebutkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data 

yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 

dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 

 

 
3 Sebagian ketentuan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak 
Atas Tanah, Saturan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (“PP 18/2021”).  
4 Pasal 19 Ayat (1) huruf c UUPA, “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat. 



Selain dari ketentuan hukum di atas, mengenai defenisi dari sertifikat juga dapat ditemui 

dari doktrin para akhli hukum, salah satunya H. Ali Achmad Chomzah, S.H. yang berpendapat 

bahwa sebagai tanda jaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas tanah, maka 

pemerintah memberikan surat tanda bukti hak atas sebidang tanah.5 Surat tanda bukti hak 

ini dinamakan “Sertifikat” dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, artinya bahwa 

keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima 

oleh hakim, sebagai keterangan yang benar, sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang 

membuktikan sebaliknya.6 Dari defenisi sertifikat di atas, baik yang diberikan berdasarkan 

peraturan maupun doktrin ahli, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Sertifikat tanah 

adalah tanda bukti hak atas sebidang tanah yang menjadi alat pembuktian yang kuat. Dari 

pengertian tersebut terdapat dua unsur utama yang paling penting yakni: 

 

1. Sebagai tanda bukti hak : dalam kedudukannya sebagai tanda bukti hak maka sertifikat 

tanah dapat menunjukan subyek hukum mana yang dianggap berhak atau sebagai 

pemilik dari sebuah obyek benda berupa tanah; 

2. Sebagai alat pembuktian yang kuat : Apabila suatu waktu terdapat gugatan atau 

tuntutan hukum di pengadilan atas objek tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya, 

maka semua keterangan yang terdapat dalam sertifikat tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian yang kuat sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya.7 

 

Mengenai unsur pertama dan kedua hemat penulis merupakan dua hal yang saling 

berkaitan dimana suatu sertifikat ketika menjadi tanda bukti hak, maka kemudian ia menjadi 

suatu bukti bagi pemegangnya untuk membuktikan hal-hal yang melekat pada suatu bidang 

tanah seperti siapa pemiliknya hingga informasi mengenai kondisi tanah bersangkutan (luas, 

letak, batas dll.). Hal menarik menurut penulis adalah mengenai kedudukannya sebagai “alat 

pembuktian yang kuat”, yang umumnya istilah “alat bukti” ini sangat berkaitan dengan 

 
5 H. Ali Achmad Chomzah, S.H., Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2005, 
halaman 57. 
6 Ibid 
7 Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum dan Desi Apriani, S.H., M.H., Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam 
Hubungan Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, UIR Law Review, Jakarta, 2017, halaman 137.  



proses persidangan. Namun demikian menurut hemat penulis, mengenai kedudukannya 

sebagai “alat pembuktian yang kuat” tidak melulu menyangkut persidangan, namun juga 

keperluan pengurusan perbuatan hukum lain seperti, jual beli, pinjam-meminjam, dan 

pengurusan izin tertentu.8 Sebagai contoh untuk kegiatan pengurusan Izin Mendirikan 

Bangunan, dimana izin ini dibutuhkan dalam rangka subyek hukum tertentu untuk 

membangunan bangunan baik berupa Gedung kantor, rumah, gudang dan jenis bangunan 

lainnya, untuk dapat melakukan itu maka subyek hukum tersebut harus memiliki tanah 

terlebih dahulu. Salah satu cara untuk membuktikan pemohon memiliki bidang tanah untuk 

bangunannya nanti adalah dengan menunjukan sertifikat tanah. Maka dalam hal seperti ini 

sertifikat tanah memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang menunjukan bahwa pemohon 

IMB telah memenuhi syarat untuk mendirikan bangunan.9   

 

Mengenai kedudukannya sebagai “alat bukti yang kuat” dalam persidangan, maka perlu 

dipahami dulu mengenai persidangan itu sendiri, sebab di pengadilan negeri sendiri terdapat 

dua jenis persidangan yakni pidana dan perdata. Jika untuk kepentingan persidangan perkara 

pidana, maka alat buktinya mengacu kepada Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang menyebutkan salah satu alat bukti dalam 

perkara pidana adalah Surat. Mengacu kepada Pasal 187 KUHAP, maka telah diatur juga 

bahwa alat bukti surat dapat berupa surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang 

untuk itu. Maka jelas sertifikat tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (“BPN”) 

adalah alat bukti surat yang sah dalam peradilan pidana. Umumnya bukti surat berupa 

sertifikat tanah ini digunakan dalam perkara kejahatan terhadap hak atas tanah seperti pada 

Pasal 385 KUHP dan kasus-kasus pemalsuan surat berharga pada Pasal 264 dan Pasal 266 

KUHP. 

 

 
8 Seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Lokasi, Izin Investasi dan Izin dari kegiatan lain yang membutuhkan aset 
tanah. 
9 Lihat Pasal 35 Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung. 



Sama halnya dengan persidangan pidana, dalam persidangan perkara perdata seritifkat 

tanah juga dikenal sebagai alat bukti surat yang dasar hukumnya mengacu Pasal 164 Herzien 

Inlandsch Reglemen (Reglegemen Indonesia Yang Diperbaharui “HIR”)10. Lebih lanjut di 

dalam Pasal 165 HIR disebutkan: 

 

“Surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di 

hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang 

cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat 

hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga 

tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal 

terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal 

pada surat (akte) itu” 

 

Jika kita mengacu kepada pendapat Yahya Harahap, alat bukti surat dalam hukum acara 

perdata menurut bentuknya dapat dibagi menjadi “Akta Otentik” atau AO, “Akta Bawah 

Tangan” atau ABT, dan Akta Pengakuan Sepihak atau APS.11 Akta yang disebutkan dalam 

Pasal 165 HIR di atas adalah Akta Otentik, yang defenisi hardlaw-nya dapat ditemukan dalam 

Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek voor Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

“KUHPerdata”) sebagai berikut: 

 

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 

dibuat” 

 

Jika memperhatikan ketentuan di atas maka dapat ditarik kesempulan bahwa terdapat 

dua jenis AO yakni AO yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan AO yang dibuat 

dihadapan pejabat yang berwenang. Singkatnya sertifikat termasuk jenis AO yang dibuat 

oleh pejabat yang berwenang, untuk contoh AO yang dibuat dihadapan pejabat yang 

bewenang adalah akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan seorang notaris. Spesifik 

 
10 Lihat pula Pasal 284 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura 
(Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura  “RBg”) 
11 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 544 



kepada AO yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka ia harus memenuhi unsur-unsur 

1) dibuat pada lapangan hukum publik; dan 2) dibuat oleh pejabat tata usaha negara.12 

Contoh dari AO sesuai unsur tersebut ada SIM, KTP termasuk juga sertifikat tanah yang 

dikeluarkan oleh BPN. Sehingga dari penjelasan di atas dapat kita Tarik kesimpulan bahwa 

Sertifikat Tanah berdasarkan hukum acara perdata adalah alat bukti surat yang jika dilihat 

dari pembentukannya termasuk sebagai Akta Otentik atau AO.  

 

Selanjutnya yang penting dibahas dari sisi hukum acara perdata adalah setiap alat bukti 

memiliki kekuatan pembuktian masing-masing. Masih mengacu kepada pendapat Yahya 

Harahap yang mendasarkan pemikirannya pada Pasal 1870 KUHPerdata Jo. Pasal 285 Rbg, 

sebuah AO memiliki kekuatan pembuktian yang “Sempurna” (volledig bewijskracht) dan 

“Mengikat” (beindende bewijskracht).13 Sempurna memiliki bahwa pembuktian cukup 

dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan, sedangkan mengikat artinya hakim 

terikat dengan akta tersebut.14 Sedangkan menurut Subekti sempurna dan mengikat kepada 

para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta (isi), kemudian ia sempurna dan mengikat 

kepada hakim menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil 

keputusan.15 Hemat penulis sempurna juga memiliki arti AO dianggap dapat cukup 

membuktian suatu dalil dalam suatau perkara sebab mengenai isinya tidak perlu diragukan, 

kemudian hal yang ia buktikan ini mengikat bagi hakim untuk dipertimbangkan atau 

digunakan dalam putusunnya. Namun hal ini menjadi tidak berlaku ketika terdapat bukti 

tandingan atau tegenbewijs. Selain itu mengenai batas minimal pembuktiannya, sejak ia 

memiliki kekutan yang sempurna maka ia dapat berdiri sendiri tanpa perlu bukti tambahan 

yang mendukung.16 

 

 
12 Ibid, halaman 570 
13 Ibid, halaman 545  
14 Mohd. Afnizar DKK., kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUH Perdata, 
Universitas Sumatera Utara, Medan, halaman 4. 
15 Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, halaman 27. 
16 Yahya Harahap, Op Cit, halaman 546  



Apabila sebuah AO diajukan bukti lawan, maka AO akan kehilangan kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat, ia akan berlaku sebagai bukti permulaan yang 

membutuhkan alat bukti lainnya untuk mendukung isi daripada AO tersebut.17 Kembali 

mengenai sertifikat tanah yang diatur sebagai alat bukti yang kuat berdasarkan Pasal 32 Ayat 

(1) PP 24/1997, maka menurut penulis maksud dari pada alat bukti yang kuat jika 

diterjemahkan dalam hukum acara perdata adalah kekuatan pembuktian yang sempurna 

dan mengikat sebagaiman dalam Pasal 1870 KUHPerdata dan 285 Rbg mengenai kekuatan 

pembuktian sempurna. Lantas ketentuan mengenai bukti lawan bagi AO juga berlaku 

terhadap sertifikat tanah juga, hal ini mengacu kepada pendapat Bachtiar Efendi yang 

menyatakan bahwa Sertifikat hak atas tanah itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 

atas pemegangan sebidang tanah. Kuat disini mengandung arti bahwa sertifikat hak atas 

tanah itu tidaklah merupakan alat bukti yang mutlak satu-satunya, jadi sertifikat hak atas 

tanah menurut sistem pendaftaran tanah yang dianut UUPA masih bisa digugurkan atau 

dibatalkan sepanjang dapat dibuktikan dimuka pengadilan bahwa sertifikat tanah itu adalah 

tidak benar.18  

 

Contoh penerapan kaidah ini adalah ketika di dalam suatau perkara Penggugat 

mendalilkan bahwa tanah miliknya dikuasi secara melawan hukum oleh Tergugat, kemudian 

Pengugat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan sertifikat tanah 

yang tertera nama orang tua Penggugat. Dalam hal Tergugat dapat membuktikan bahwa ada 

AO lain seperti Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan notaris, membuktikan bahwa sertifkat 

tersebut telah dijual belikan kepada Tergugat oleh orang tua Tergugat, hanya saja sertifkat 

tersebut dalam keadaan tertentu belum diserahkan kepada Tergugat dan olehnya belum 

dibalik nama. Maka dalam hal seperti ini hakim akan memerlukan alat bukti lain untuk 

menentukan fakta yang akan ia gunakan untuk mengambil keputusan.   

 

 
17 Yahya Harahap, Op Cit., halaman 546  
18 Bachtiar Efendi, Pendaftaran tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksananya, Almuni, Bandung, 1993, 
halaman 25.  



Lantas ketika ia memenuhi takdinya sebagai alat bukti yang kuat atau sempurna dan 

mengikat lantas apa sebenarnya hal-hal yang dapat digunakan atau dijadikan dasar 

pertimbangan dari sebuah sertifikat tanah?. Kembali mengacu kepada Pasal 32 Ayat (1) PP 

24/1997, maka alat bukti yang kuat itu mengenai data fisik dan data yuridis. Menurut 

pendapat Dr. H. Arifin Bur, S.H., M. Hukm dan Desi Apriani, S.H., M.H. isi sertifikat tanah yang 

dapat dijadikan dasar penentuan fakta oleh hakim adalah mengenai hal-hal berikut ini:19 

1. Jenis hak atas tanah (apakah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak 

penguasaan lainnya); 

2. Siapa pemegang hak; 

3. Keterangan fisik tentang objek tanah (luas, batas, letak) 

4. Peristiwa hukum yang terjadi dengan tanah (jual beli, hak tanggungan, pemecahan dll.) 

 

C. Perlindungan Hukum Sertifikat Tanah Terhadap Gugatan 

 

Sering menjadi permasalah di tengah masyarakat mengenai sertifikat tanah yang telah 

diperoleh puluhan tahun kemudian digugat oleh orang lain. Adanya paradigma di tengah 

masyarakat mengenai larangan menggugat sertifikat tanah yang telah terbit selama 5 (lima) 

tahun sejak tanggal penerbitan oleh BPN. Sebenarnya pemahaman ini tidaklah sepenuhnya 

salah, sebab memang telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) PP 24/1997, yang berbunyi:  

 

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas 

nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak 

atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 

waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan 

secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” 

 

 
19 Dr. Arifin Bur, S.H., M.Hum., dan Desi Apriani, S.H., M.H., Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam 
Hubungannya dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah, UIR Law Review, 2017, halaman 132.  



Mengacu kepada ketentuan di atas, maka hemat penulis salah satau perlindungan 

hukum yang diberikan negara kepada pemegang sertifikat tanah adalah apa yang tertuang di 

dalam Pasal 32 Ayat (2) PP 24/1997 di atas, yakni perlindungan dari gugatan terhadap 

sertifikat tanah yang telah terbit selama 5 (lima) tahun. Namun yang perlu dicermati dari 

ketentuan tersebut adalah ketentuan perlindungan tersebut tidak berlaku mutlak, harus ada 

kondisi-kondisi awal yang terpenuhi terlebih dahulu. Mengacu kepada pendapat Sudirman 

Saad, bahwa perlindungan hukum diberikan kepada orang yang menguasi tanah beritikad 

baik, sehingga mengenai hal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah pihak-pihak yang 

digugat telah beritikad baik atau tidak sehingga daluarwa tersebut tidak bersifat mutlak.20 

 

Sehingga sekarang kita tahu bahwa larangan pengajuan gugatan atau yang disebut 

sebagai daluwarsa pengajuan gugatan sertifikat tanah oleh Sudirman Saad tidak berlaku 

secara mutlak. Hal serupa juga dijelaskan oleh Urip Santoso bahwa perlindungan hukum 

terhadap sertifikat tanah sebagai mana disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (2) PP 24/1997 

berlaky ketika syarat-syarat berikut terpenuhi:21 

 

1. Sertifikat atas tanah tersebut diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan 

hukum; 

2. Tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik; 

3. Bahwa tanah tersebut dikerjakan secara nyata (penguasaan); 

4. Bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tersebut tidak ada yang 

mengajukan keberatan secara tertulis baik kepada BPN atau Pengadilan; 

 

Harus dipamahi bahwa syarat-syarat di atas berlaku secara komulatif, sehingga harus 

dapat dibuktikan seluruhnya. Mengenai syarat pertama yakni pernebitan sertifikat secara sah 

maka, pemegang sertifikat harus dapat membuktikan bahwa sertifikat atas Namanya telah 

diterbitkan oleh BPN dengan prosedur yang diatur dalam PP 24/1997 dan peraturan 

 
20 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 280. 
21 Ibid, halaman 261 



pelaksananya yakni Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksana PP 24/1997, yang prosedur tersebut hematnya harus meliputi proses permohonan, 

pengecekan kelengkapan data permohonan, pengukuran, pengumuman, masa sanggah, 

pembayaran pemasukan negara hingga penerbiatan sertifikat. Setiap proses ini dapat 

dibuktikan dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh BPN, mulai dari tanda terima 

permohonan, surat ukur, surat pengumuman, SK pemberian hak hingga sertifikat tanah itu 

sendiri.   

 

Selanjutnya mengenai syarat kedua mengenai itikad baik, dapat mengacu kepada 

pendapat Ayu Bimo Setyo Putri yang menyatakan Itikad baik yang ada dalam syarat 

penguasaan fisik yang di jadikan sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah ini pun harus jelas 

dan tidak menimbulkan multi tafsir ataupun kekaburan hukum. Makna itikad baik dalam PP 

24/1997 ini jika ditelaah dari berbagai pandangan para ahli berarti bermakna bahwa 

perbuatan untuk menguasai fisik itu dilakukan tanpa tipu daya ataupun tipu muslihat yang 

dilakukan dengan terbuka (diketahui oleh umum/tidak secara sembunyi sembunyi), tanpa 

pihak lain dan tidak hanya melihat kepentingan pribadi semata, serta dinilai patut dalam 

norma yang berkembang di masyarakat tersebut.22 Apabila perolehan tanah melalui jual beli 

maka mengenai defenisi itikad baik dapat kita dasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 2016, yang memberikan defenisi itikad baik adalah: 

 

1. Melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah: 

• Pembelian melalui pelalangan umum; 

• Pembelian dihadapan PPAT; 

• Pembelian tanah milik adat dengan ketentuan: 

 Dilakukan secara tunai dan terang di hadapan Kepala Desa/Lurah; 

 Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli yang 

menunjukan tanah adalah milik penjual; 

 
22 Ayu Bimo Setyo putri, Jurnal Ilmiah “Itikad Baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum 
Pertanahan, jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No. 1 Juni 2017, halaman 12-21. 



• Pembelian dengan harga yang layak. 

2. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti: 

• Penjual adalah orang yang berhak sesuai bukti kepemilikan; 

• Tanah tidak dalam status sita; 

• Tanah tidak dalam status jaminan/hak tanggungan; atau  

• Telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan pemilik tanah. 

 

Kemudian mengenai syarat ketiga yakni penguasaan, maka hemat penulis mengenai 

penguasaan ini dapat pula dibuktikan berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) PP 24/1997 yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat diberikan ha katas tanah ketika ia menguasai 

fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut. Selain 

dengan mengacu kepada ketentuan tersebut mengenai penguasaan tanah juga dapat 

dibuktikan dengan membayar kewajiban yang timbul daripada kepemilikan tanah antara lain 

kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu penguasaan fisik yang lebih mudah 

dilakukan adalah mendiami, mengusahakan atau membangun batas-batas seperti tembok di 

atas bidang tanah bersangkutan.  

 

Mengenai syarat terakhir yakni pembuktian bahwa sertifikat telah terbit selama lima 

tahun cukup dilakukan dengan memperhatikan surat-surat yang dikeluarkan oleh BPN atau 

cukup dengan melihat tanggal penerbitan sertifikat tanah dicocokan dengan data yang 

terdapat dalam buku tanah milik BPN yang menerbitkan sertifikat bersangkutan. Jika syarat-

syarat di atas dapat dibuktikan oleh pemegang sertifikat maka dalam hal diajukan gugatan 

kepadanya, maka pengadilan akan menolak gugatan yang diajukan penggugat, demi 

kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang 

sertifikat23. Lalu bagaimana jika ternyata salah satu dari syarat di atas tidak dapat dibuktikan, 

maka terhadap sertifikat tersbeut tidak diberikan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 32 

Ayat (2) PP 24/1997 dan pengadilan dapat menyatakan bahwa sertifikat tanah tersebut tidak 

memiliki kekuatan pembuktian.  

 
23 Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 459.  



D. Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pokok 

bahasan dalam penulisan ini yakni antara lain: 

1. Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) PP 24/1997 sertifikat tanah adalah alat bukti yang kuat, 

dimana ia dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari seperti pengurusan IMB dan 

untuk kepentingan pembuktian di persidangan pidana maupun perdata sebagai alat 

bukti surat. Khusus di persidangan perdata sertifikat tanah sebagai Akta Otentik 

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun dalam hal ia 

diajukan bukti lawan yang seimbang, kedudukannya menjadi alat bukti permulaan yang 

butuh didukung alat bukti lainnya; 

2. Sebuah sertifikat tanah memiliki perlindungan hukum terhadap gugatan setelah terbit 

selama 5 (lima) tahun, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (2) PP 24/1997. 

Namun perlindungan ini tidak bersifat mutlak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

agar perlindungan hukum tersebut dapat dijalankan yakni: 1) diterbitkan dengan 

prosedur yang sah; 2) diperoleh dengan itikad baik; 3) dikuasi secara nyata; dan 4) telah 

terbit selama 5 (lima) tahun.  

 

 


