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ABSTRAK
Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas manusia baik 
dalam pergerakan ekonomi, sosial, politik dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi setiap manusia dalam menjalankan aktifitas dan melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sejak manusia dilahirkan, hidup bahkan sampai matipun erat kaitannya dengan tanah. Kedudukan tanah dalam era pembangunan  ini  juga  demikian,  dimana  setiap kegiatan pembangunan senantiasa memerlukan tanah sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki sebidang tanah pun semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran tanah, untuk mengetahui pendapat teoritisi tentang jaminan kepastian kepemilikan sertipikat terhadap hak atas tanah berdasarkan pasal ini dan untuk mengetahui pendapat praktisi hukum (Hakim, Pengacara, PPAT, Pejabat Kantor Pertanahan) serta masyarakat mengenai keberadaan pasal ini sebagai salah satu pemecahan dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran tanah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dan pasal 19 ayat 2 UUPA tahun 1960 dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran tanah, untuk mengetahui pendapat teoritisi tentang jaminan kepastian kepemilikan sertipikat terhadap hak atas tanah berdasarkan pasal ini dan untuk mengetahui pendapat praktisi hukum (Hakim, Pengacara, PPAT, Pejabat Kantor Pertanahan) serta masyarakat mengenai keberadaan pasal ini sebagai salah satu pemecahan dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran tanah. 
Keberadaan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 pada intinya adalah untuk meminta perhatian pada Pengadilan, terutama hakim yang memutus sengketa bahwa ada konsep rechtverwerking, yaitu konsep asal dari pasal ini yang sudah diterapkan berkalikali oleh Mahkamah Agung dalam meyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Saat ini belum ada kesepakatan antara para hakim dalam hal penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Diterapkannya pasal ini masih tergantung dari pertimbangan hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Karena adanya dua kepentingan yang saling terbentur yaitu jika Penggugat benar-benar pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dan Tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan itikad baik Sehingga diterapkan atau tidaknya pasal ini pada penyelesaian sengketa tanah ada pada wewenang hakim yang mengadili perkara.

Kata kunci : Korelasi Pp No. 24 Tahun 1997, Sistem Pendaftaran Tanah, Keabsahan Sertifikat Hak Milik, Pasal 19 Ayat 2 Uupa No. 5 Tahun 1960

ABSTRACT

The existence of the land can not be separated from all human activities either in the economic, social, political and cultural movements of a person or a community. This is because the land has a position and function that is very important for every human being in carrying out activities and continuing life everyday. It can not be denied that since man was born, life even to matipun closely related to the land. The position of land in this era of development is also the case, where every development activity always needs the land so that the people's desire to own a piece of land is also increasing. The purpose of this research is to know the application of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 Year 1997 in solving the problems in the field of land registration, to know the theoretical opinion about the guarantee of ownership certificate ownership of land rights pursuant to this article and to know opinion of legal practitioner Judge, Lawyer, PPAT, Office of Land Affairs Officer) as well as the community regarding the existence of this article as one of the solutions in the settlement of problems in the field of land registration. The purpose of this research is to know the correlation of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 Year 1997 and Article 19 paragraph 2 UUPA 1960 in solving problems in the field of land registration, to know the theoretical opinion about guarantee of certainty of ownership of certificate on land rights pursuant to article and to know the opinions of legal practitioners (Judges, Lawyers, PPAT, Officials of Land Affairs Office) and the community regarding the existence of this article as one of the solutions in the settlement of problems in the field of land registration. The existence of Article 32 Paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997 is essentially to call attention to the Court, especially the judges who decide the dispute that there is a rechtverwerking concept, that is the concept of origin of this article which has been applied by the Supreme Court in settling land dispute in Indonesia . There is currently no agreement between the judges in the application of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24 of 1997. The application of this article still depends on the judges' consideration whether to bring justice to the parties to the dispute. Due to the existence of two conflicting interests ie if the Plaintiff really owns the actual land rights and the Defendant actually obtains the right to his land in good faith so that the application of this article to the settlement of land disputes is at the jurisdiction of the judge who has tried the case. Keywords: Pp Correlation No. 24 of 1997, Land Registration System, Validity of Certificate of Ownership, Article 19 Paragraph 2 of UU no. 5 of 1960

Latar Belakang Penelitian
Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas manusia baik 
dalam pergerakan ekonomi, sosial, politik dan budaya seseorang maupun suatu 
komunitas masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah memiliki kedudukan dan 
fungsi yang sangat penting bagi setiap manusia dalam menjalankan aktifitas dan 
melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  sejak 
manusia dilahirkan, hidup bahkan sampai matipun erat kaitannya dengan tanah. 
Kedudukan tanah dalam era pembangunan  ini  juga  demikian,  dimana  setiap 
kegiatan pembangunan senantiasa memerlukan tanah sehingga keinginan 
masyarakat untuk memiliki sebidang tanah pun semakin meningkat. 
Tingkat kesejahteraan manusia di permukaan bumi sangat berkaitan erat 
dengan sejauh mana manusia itu mampu memanfaatkan kualitas tanah secara 
terus menerus. Karena itu kecenderungan bahwa setiap orang berusaha menguasai 
dan mempertahankan bidang tanah atau lahan tertentu termasuk mengusahakan 
status  hak  kepemilikannya. Begitu  pentingnya  arti  tanah  bagi  kehidupan 
masyarakat maka dalam hal ini pemerintah berusaha mengatasi berbagai masalah hukum atas  hak  dan  kewajibannya,  karena  masalah  tersebut  dianggap  masalah  yang paling strategis. Hal tersebut dilakukan  untuk menanggapi perkembangan di masa yang akan datang, dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Berdasarkan Pasal  33 ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya disebut UUD  1945), menentukan  “Bahwa 
bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 
dan dipergunakan   sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penjabaran dari Pasal 
33 UUD 1945 ini menjadi dasar bagi lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2043) (selanjutnya  disebut  UUPA).  UUPA  merupakan  peraturan  dasar  yang 
mengatur  penguasaan,  pemilikan,  peruntukan,  penggunaan  dan  pengendalian 
pemanfaatan tanah yang bertujuan terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan 
tanah  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Salah  satu  aspek  yang 
dibutuhkan untuk tujuan tersebut adalah mengenai kepastian hak atas tanah, yang 
menjadi dasar utama dalam rangka kepastian hukum pemilikan tanah. UUPA 
dibentuk hanya memuat soal-soal pokok dalam garis besarnya saja dengan tujuan : 
meletakkan dasar-dasar untuk penyusunan hukum agraria nasional, meletakkan 
dasar-dasar  untuk  kesatuan  dan  kesederhanaan  dalam  hukum  pertahanan, 
meletakkan   dasar-dasar   untuk   memberikan   kepastian   hukum.   Sebagai pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam berbagai Undang-undang, peraturan-
peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya. UUPA berpangkal pada 
pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945, negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang diberikan mandat 
sebagaimana disebutkan dalam UUPA dalam Pasal 2 ayat (2) diberi wewenang 
untuk : 
1. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan,  persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 
2. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 

Negara  memiliki  hak  menguasai  atas  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan 
kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Menurut  Soedargo  Gautama 
mengenai  pengertian  menguasai  adalah “mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukkan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaannya,  menentukan  dan mengatur yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa (subyek hak) dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”. Sudargo  Gautama, Tafsiran  Undang-Undang  Pokok  Agraria, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 92. Negara tidak perlu bertindak sebagai pihak yang memiliki tanah, hanya terbatas sebagai pihak yang menguasai tanah, penguasaan inipun dibatasi, yakni dalam penggunaan wewenang yang berasal dari hak menguasai. Muchsan, Hukum  Pertanahan  Di  Indonesia  Dalam  Pelaksanaan Otonomi Daerah, Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta, 2000,  hlm. 3 Adapun  dengan  negara  menguasai tanah, maka kepada masyarakat diberikan  kepada  mereka  hak-hak  atas  tanah  sebagaimana  tercantum  dalam UUPA, adapun hak-hak atas tanah tersebut disesuaikan dengan subyek haknya. Guna mewujudkan kepastian hukum subyek hak atas tanah maka melalui Pasal 19 UUPA  ditetapkan  dalam  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa,  “untuk  menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan, “pendaftaran tanah tersebut pada ayat (1) meliputi : (a) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, (b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, (c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan di atas pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian sesuai dengan perkembangan yang ada telah disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42) (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997). Mhd.  Yamin  Lubis  dan  Abd  Rahim  Lubis,    Hukum  Pendaftaran Tanah, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 168 
Menurut A.P. Parlindungan jika dikaitkan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 maka dapat memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA, karena :
	Dengan  diterbitkannya  sertipikat  hak  atas  tanah,  maka  kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. 
	Dengan Informasi pertanahan yang tersedia di Kantor Pertanahan maka pemerintah  akan  mudah  merencanakan  pembangunan  Negara  yang menyangkut tanah, bahkan bagi rakyat sendiri lebih mengetahui kondisi peruntukan tanah dan kepemilikannya 
	Dengan Administrasi Pertanahan yang baik akan terpelihara masa depan pertanahan yang terencana. A. P. Parlindungan, 2002, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, hlm. 112.


“Pendaftaran  tanah  merupakan  sarana  penting  mewujudkan  kepastian  hukum penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan”. Budi  Harsono,  2007,  Hukum  Agraria  Indonesia Sejarah Pembentukan 
Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, hlm. 72. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia, yang dikategorikan menganut sistem campuran keduanya, yaitu sistem negatif yang bertendensi positif, yaitu Negara tidak menjamin mutlak kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat,namun selama tidak ada orang lain yang mengajukan gugatan ke pengadilan yang merasa lebih berhak, maka data dalam sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat. Mhd. Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, op.cit, hlm. 175.
Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengandung makna bahwa 
sertipikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  dan  selama  tidak  dapat 
dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam 
sertipikat harus diterima sebagai data yang benar. Sedangkan ayat (2) PP Nomor 
24 Tahun 1997 lebih menegaskan lagi jaminan kepastian dan perlindungan hukum 
bagi   pemegang   sertipikat   tanah,   dimana   mengandung   beberapa   syarat, 
diantaranya: 
	sertipikat tanah diperoleh dengan itikad baik; 
	pemegang hak atas tanah harus menguasai secara fisik tanahnya selama jangka waktu tertentu yaitu sejak lima tahun terbitkannya sertipikat tanah tersebut; 
	sejak lima tahun diterimanya sertipikat hak atas tanah bila tidak adanya keberatan dari pihak ketiga maka keberadaan sertipikat tanah tersebu tidak dapat diganggu gugat lagi. 

Dari Pasal  32 terlihat sekilas bahwa apabila sertpikat atas tanah tersebut telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun dari sejak tanggal diterbitkannya sertipikat, maka sertipikat tersebut tidak dapat diganggu gugat kembali. Jika ditelaah lebih dalam ternyata maksud dari Pasal  32 ini tidaklah demikian, karena dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa : 
Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data  fisik  dan  data  yuridis  serta  penerbitan  sertifikat  dalam  Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan  data  yang  benar,  karena  pendaftaran  tanah  adalah untuk 
menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku  tanah,  dengan  sertifikat  sebagai  tanda  buktinya,  yang  menurut  UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa  mempunyai  tanah  itu.  Umumnya  kelemahan  tersebut  diatasi  dengan menggunakan  lembaga  acquisideve  verjaring.  Hukum  tanah  yang  berlaku  di Indonesia yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak mengenalnya, tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  kelemahan  sistem  publikasi negatif dalam pendaftaran tanah  yaitu lembaga rechtverwerking. 

Dalam  hukum  adat  jika  seseorang  selama  sekian  waktu  membiarkan tanahnya  tidak  dikerjakan,  kemudian  tanah  itu  dikerjakan  orang  lain  yang memperolehnya  dengan  itikad  baik,  maka  hilanglah  haknya  untuk  menuntut kembali  tanah  tersebut.  Ketentuan  yang  berasal  dari  Hukum  Adat,  tentunya ketentuan tersebut tidak tertulis, namun ketentuan dimaksud telah diadopsi oleh UUPA Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, dengan menegaskan bahwa hapusnya hak atas tanah dapat terjadi karena ditelantarkan. AP. Parlindungan I, op.cit. hlm. 149. Ketentuan ini tentunya merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam Hukum Adat yang dalam tata hukum  sekarang  ini  yang  merupakan  bagian  dari  Hukum  Tanah  Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud kongkrit dalam penerapan ketentuan dalam UUPA terutama mengenai penelantaran tanah. 

Penjelasan  rechtverwerking  ini  diuraikan  dalam  PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mengaskan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat 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 diterbitkan sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan setipikat tersebut. Menurut hemat penulis PP Nomor 24 Tahun 1997 ingin memberikan penegasan bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat sehingga timbul persepsi bahwa hak atas tanah tersebut bebas dari gugatan. Maka disinilah timbul kekaburan norma pada PP Nomor 24 Tahun 1997. 
Tesis ini lebih menekankan tentang kekuatan pembuktian sertipikat hak milik atas tanah yang telah terbit diatas 5 tahun dengan cara menganalisa proses pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tesis ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian tentang  pengaturan  kemutlakan  kepemilikan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah merupakan topik yang sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian karena sarat akan permasalahan maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Korelasi PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Terhadap Keabsahan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Pasal 19 Ayat 2. UUPA NO. 5 TAHUN 1960”

Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dalam 2 (dua) hal, yaitu : 
	Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 Ayat 2. UUPA NO. 5 TAHUN 1960 dalam penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah? 

Bagaimana korelasi PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Terhadap Keabsahan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Pasal 19 Ayat 2. UUPA NO. 5 TAHUN 1960?

Tujuan Penelitian 
Tujuan  penelitian  ini  dapat  dikualifikasikan  atas  tujuan  yang  bersifat 
umum dan tujuan yang bersifat khusus, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut : 
1.   Tujuan Umum 
Secara umum penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan 
pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan kemutlakan pemilikan 
sertipikat  hak  milik  atas  tanah.  Dengan  pemahaman  itu  dapat  diketahui 
pemahaman terhadap kekuatan pembuktian sertipikat hak milik atas tanah. 
2.   Tujuan Khusus 
Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum seperti yang telah disebutkan, juga terdapat tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni : 
	Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 Ayat 2. UUPA NO. 5 TAHUN 1960 dalam penyelesaian permasalahan pendaftaran tanah? 

Untuk mengetahui korelasi PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Terhadap Keabsahan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Pasal 19 Ayat 2. UUPA NO. 5 TAHUN 1960

Kegunaan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
1.   Secara Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan  di  bidang  Ilmu  Hukum  khususnya  bidang  Hukum  Agraria  yang berkaitan dengan pendaftaran tanah sebagai kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. 
2.   Secara Praktis 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai pemegang hak milik atas tanah, bagi Pemerintah dan bagi penulis sendiri, yaitu : 
	Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman  yang  lebih  komprehensif  mengenai  sistem  pendaftaran tanah yang dianut oleh Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga di harapkan dapat menciptakan pemahaman yang seragam mengenai hal tersebut. 
	Bagi Pemerintah, maka diharapkan agar ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditinjau kembali  untuk  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan hukum di bidang pertanahan bagi pemilik hak atas tanah. 
	Bagi penulis sendiri, disamping untuk penyelesaian studi pada Program Magister  hukum bisnis  juga  untuk  menambah  wawasan  di  bidang Hukum Agraria mengenai pendaftaran tanah. 


Kerangka Pemikiran
Teori  berasal  dari  kata  theoria  dalam  bahasa  Latin  yang  berarti 
perenungan, dan kata theoria itu sendiri berasal dari kata thea yang dalam bahasa 
Yunani berarti cara atau hasil pandang. Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta, 2001, hlm. 184.  Dalam kaitannya dengan penelitian ini 
teori  yang  digunakan  adalah  teori  hukum. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 260. Untuk  memperjelas  dalam 
memberikan suatu gambaran mengenai pembahasan permasalahan diatas, maka 
dalam penulisan tesis ini digunakan teori dan konsep, yaitu Teori Negara Hukum, 
Teori Perundang-undangan, Teori Perlindungan Hukum dan Konsep Pendaftaran 
Tanah. 
Teori Negara Hukum 
Teori  negara  hukum  menjunjung tinggi  adanya  kepastian  hukum  dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dan untuk menjamin kepastian hukum maka teori negara hukum digunakan untuk membahas tentang penyelenggaraan dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  yang  merupakan  amanah  dari  UndangUndang. Kemudian penyelenggaran negara akan melimpahkan kewenangannya kepada perangkat lainnya, termasuk badan pertanahan nasional. 
Gagasan negara hukum menurut Immanuel Kant, merupakan unsur-unsur negara hukum formal. Kemudian pada abad ke-19, munculnya rechtstaat dari 
Fredrich Julius Stahl yang menyempurnakan unsur-unsur negara hukum formal dari Immanuel Kant tersebut di atas menjadi unsur-unsur negara materiil. 11Ibrahim.R, Sistim Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembaharuan UUD  1945, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2003, hlm. 32-33. 
Adapun mengenai negara hukum memiliki 4 (empat) unsur sebagaimana dikemukakan oleh Imanuel Kant dan Fredrich Julius Stahl, antara lain:  Ibid
1.  Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 
2.  Adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika Montequieu, 
3.  Tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang, 
4.  Adanya peradilan administrasi negara. 
Pemerintahan yang berdasarkan hukum merupakan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan tidak berdasarkan kepada kemauan manusianya. Pancasila sebagai Dasar Negara juga memberikan pengaruh besar bagi hukum yang berlaku di Indonesia.  Philipus M. Hadjon memberikan pendapat mengenai ciri-ciri dari suatu Negara Hukum Pancasila yaitu: 
	Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; 
	Hubungan  fungsional  yang  proporsional  antara  kekuasaan-kekuasaan Negara; 
	Prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  dan  peradilan merupakan sarana terakhir
	Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya. hlm. 90.


Dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, selalu berlaku 
tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before law) dan penegakan hukum dengan cara tidak 
bertentangan dengan hukum (due process of law). Prinsip penting dalam Negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Menurut Munir Fuady, mengertikan bahwa “Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, namun perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai Negara, termasuk di Negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.” Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 207. 
Sudikno Mertokusumo mengatakan dengan sebutan “The Govermence non 
by man but by law”. Sudikno Mertokusumo,	Upaya Peningkatan Supremasi Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2000, hlm.12. Dalam hal negara hukum dianut suatu ajaran kedaulatan 
hukum yang menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi dalam arti hukum 
dijadikan guiding principal   bagi segala aktivitas organ-organ negara, pemerintah, 
pejabat-pejabat beserta rakyatnya. Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Spabaru, Jakarta, 2000, hlm. 8 Hal ini sejalan dengan prinsip pemencaran 
kekuasaan, pembagian kekuasaan pemerintahan yang dianut oleh UUD 1945 yang 
dimaksud untuk membatasi dan mencegah kemungkinan penumpukan maupun 
penyalahgunaan  kekuasaan  pada  badan/lembaga  atau  pejabat  penyelenggara 
pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa 
untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam Negara 
hukum, diperlukan keserasian hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 

Teori Perundang-undangan
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori hierarki 
norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis 
dalam suatu hierarki atau tata susunan dalam arti suatu norma yang lebih tinggi 
berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian 
seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelurusri lebih lanjut dan 
bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar atau Grundnorm. Norma dasar 
merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma dan norma tersebut tidak 
dibentuk dari norma lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih 
dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi 
norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan 
pre-supposed. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 41.  Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber 
dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga 
menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya 
dan dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi yaitu 
norma  dasar  itu  menjadi  tempat  bergantunganya  norma-norma  dibawahnya, 
sehingga apabila norma dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma 
yang ada dibawahnya. Ibid, hlm. 42.
Salah satu murid Hans Kelsen yaitu Hans Nawiasky mengembangkan 
teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara, 
menurut Nawiasky suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis 
dan berjenjang-jenjang. Ibid, hlm. 43 Norma yang berada dibawah berlaku, bersumber, dan 
berdasar pasal suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.  Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis, norma itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma menurut Hans Nawiasky terdiri dari empat yaitu “Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara), Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar atau Aturan Pokok Negara), Formell Gesetz (Undang-Undang Formal), Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana / Aturan Otonom)”. Ibid, hlm. 44-45
Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki   peraturan   perundang-undangan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: 
a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
c.  Undang-Undang/ Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang; 
d.  Peraturan Pemerintah; 
e.  Peraturan Presiden; 
f.  Peraturan Daerah; dan 
g.  Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. 
Selanjutnya mengenai peraturan perundang-undangan lainnya yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu : 
Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  badan,  lembaga  atau  komisi  yang setingkat  yang  dibentuk  dengan  undang-undang  atau  pemerintah  atas pemerintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan    Rakyat    Daerah    Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 

Pancasila norma fundamental Negara Indonesia dan norma ini harus dijadikan pemandu atau pedoman bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Teori Perlindungan Hukum 
Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori  hukum  alam atau  aliran hukum  alam. Aliran ini  dipelopori  oleh Plato, Aristoteles (murid Plato),   dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam  menyebutkan  bahwa  hukum  itu  bersumber  dari  Tuhan  yang  bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. 
Menurut Thomas Aquinas bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan 
dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 116. Terjadi 
perbedaan pandangan para filosof tentang eksitensi hukum alam, tetapi pada aspek 
yang  lain  juga  menimbulkan  sejumlah  harapan  bahwa  pencarian  pada  yang absolut  merupakan  kerinduan  manusia  akan  hakikat  keadilan.  Hukum  alam sebagai kaidah yang bersifat  “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia. Ibid.
Menurut Thomas Aquinas bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (lex naturalis). Ibid. Jauh sebelum lahirnya aliran 
sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu 
pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-
undangan.  Keseriusan  umat  manusia  akan  kerinduan  terhadap  keadilan, 
merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi 
dari  hukum  positif.  Hukum  alam  telah  menunjukkan,  bahwa  sesungguhnya 
hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak 
teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa 
ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas 
yang berisfat universal yang bisa disebut Hak Asasi Manusia. Ibid.
Berbicara  mengenai  hak  asasi  manusia  atau  HAM  menurut  Undang-
Undang Nomor 39   Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia 
adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang 
wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum  dan 
Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  secara  kodrati  mendapatkan  hak  dasar  yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. 
Hal  ini  senada  dengan  prinsip  hukum  alam  pada  abad  ke-18  yaitu 
kebebasan individu dan keutamaan rasio. Salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio dan masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidakm melanggar hak-hak dasar manusia. Bernard  L.Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak  dan  Markus  Y.  Hage,  2008, Hukum Progresif, Kanisius, Yogyakarta, hlm.72. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Ibid Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi  hak-hak  kodrat  dimaksud  dari  bahaya-bahaya  yang  mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. 
Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan 
antara satu dengan lainnya. Dengan  hak  asasi  tersebut,  manusia  dapat 
mengembangkan  diri  pribadi,  peranan,  dan  sumbangannya  bagi  kesejahteraan 
hidup manusia.pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung 
hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi 
Kant manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas, negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya dan kemakmuran dan kebahagian rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara. Ibid 
Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga,  hak  mengembangkan  diri,  hak  keadilan,  hak  kemerdekaan,  hak berkomunikasi, hak keamanan,   dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal dalam Hak Asasi Manusia menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. 
Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond 
bahwa  hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai 
kepentingan  dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan, 
perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan   dengan cara 
membatasi  berbagai  kepentingan  di  lain  pihak. Satjipto Rahardjo, op.cit, hlm. 53  Kepentingan  hukum  adalah 
mengurusi  hak  dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas 
tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan dilindungi. 
Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum 
lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Adapun pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 
untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 
perseoranan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 
Menurut  Satijipto  Rahardjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan 
pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan 
perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-
hak yang diberikan oleh hukum.  Satjipto Rahardjo, loc.cit. Menurut Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa 
Putra  berpendapat  bahwa “hukum  dapat  difungsikan  untuk  mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.” Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118. 
Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk 
mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk 
memperoleh keadilan sosial. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni Bandung 1991,, hlm. 55. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa 
perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai  tindakan  pemerintah  yang  bersifat 
preventif dan represif. Phillipus M. Hadjon,   Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya,  1987,hlm. 2 .  Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan 
mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap 
hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya  sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan. Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm.18. 
Tujuan hukum sebagaimana yang diatur adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan.  Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 
tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara 
nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta 
keadilan  hukum,  meskipun  pada  umumnya  dalam  praktek  ketiga  nilai  dasar 
tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut 
bersamaan. Ibid Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya   dan 
tindakan  yang  dapat  merugikan  dan  menderitakan  hidupnya  dari  orang  lain, 
masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita. http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/

Konsep Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah    adalah suatu kegiatan penyelenggaraan pendaftaran 
tanah yang dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian 
hak. Tugas untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dibebankan 
kepada  Pemerintah  yang oleh  Pasal  19  ayat  (1) UUPA ditentukan  bertujuan 
tunggal yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan akan diberikan sertipikat hak atas tanah. 
Sertipikat berisi data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan 
mengenai  letak,  batas,  dan  luas  bidang tanah  dan  satuan  rumah  susun  yang 
didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan 
di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah 
dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta 
beban-beban lain yang membebaninya. Esesnsi sertipikat hak atas tanah adalah 
surat tanda bukti hak atas bidang tanah yang berisi salinan buku tanah yang 
memuat data fisik dan data yuridis, dan surat ukur yang memuat data fisik. Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 62. 
Maksud diterbitkan sertipikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama  kalinya adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa 
dirinya sebagai pemegang haknya, memberikan jaminan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum bagi pemegang hak yang bersangkutan. Jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah meliputi kepastian status hak, subjek hak, dan objek hak. Jaminan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah adalah pemilik 
sertipikat  tidak  mudah  mendapatkan  gangguan  atau  gugatan  dari  pihak  lain, 
pemilik sertipikat dapat mempertahankan haknya dari gangguan atau gugatan 
pihak lain. Ibid hlm. 63
Penyelenggaraan tanah dikenal dua sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran positif dan sistem pendaftaran negatif. Sistem pendaftaran positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak, maka harus ada register atau buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis dan sertipikat hak sebagai tanda bukti hak. Pendaftaran atau pencatatan nama seseorang dalam register sebagai pemegang haklah yang membuat orang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan. Boedi Harsono I, op.cit hlm. 77.Maka apa yang tercantum di dalam buku tanah dan sertipikat yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak. Pihak ketiga yang mempunyai bukti dan beritikad baik yang bertindak atas dasar bukti tersebut mendapat perlindungan multak meskipun kemudian keterangan-keterangan yang didalamnya tidak benar dan pihak ketiga yang merasa dirugikan harus mendapat ganti rugi atau kompensasi dalam bentuk lain.  Pada  sistem  pendaftaran negatif,  surat  tanda  bukti  hak  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat. Keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan  harus  diterima  sebagai  keterangan  yang  benar  selama  tidak  ada  alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya. Abdurahman, 1983, Beberapa Aspek Hukum Agraria, Alumni, Bandung, hlm. 92. Maka jaminan perlindungan yang diberikan oleh sistem pendaftaran negatif ini tidak bersifat mutlak seperti pada system pendaftaran positif. Selalu ada kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya. 
Sistem  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  adalah  sistem  negatif,  namun mengandung unsur sistem positif, maksud dari sistem negatif bertendensi positif adalah  Negara  tidak  menjamin  mutlak  kebenaran  data  yang  disajikan  dalam sertipikat,  namun  selama  tidak  ada  orang  lain  yang  mengajukan  gugatan ke pengadilan yang merasa lebih berhak, data yang ada di dalam sertipikat adalah tanda bukti yang kuat sebagaimana berdasar pada UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun  1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997. Karakter positif tersebut dapat terlihat antara lain yaitu dengan adanya panitia pemeriksaan tanah yang bertugas untuk melakukan pengujian. Adapun dari penelitian tersebut akan disimpulkan bahwa lahan atau bidang tanah tersebut layak untuk didaftarkan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum tanah yang didaftarkan sesuai dengan Pasal 19 UUPA kemudian sesuai dengan PP   Nomor 24 Tahun 1997 antara lain PPAT diberikan tugas untuk meneliti secara material dokumen-dokumen yang akan diserahkan serta berhak melakukan penolakan untuk melakukan pendaftaran jika pemilik tidak memiliki wewenang mengalihkan haknya. Bentuk karakter negatif dinyatakan secara tegas didalam penjelasan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah diselengarakan tidak  menggunakan  sistem  positif  namun  sistem  negatif,  karakter  negatif  ini muncul  karena  tidak  adanya  konpensasi  yang  diberikan  oleh  Negara  apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan penerbitan sertipikat hak atas tanahnya. 
Menurut A.P. Parlindungan jika dikaitkan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana  disebutkan  dalam  PP  Nomor 24  Tahun	1997  maka  dapat memperkaya ketentuan Pasal 19 UUPA, karena :
	Dengan  diterbitkannya  sertipikat  hak  atas  tanah,  maka  kepada pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. 
	Dengan Informasi pertanahan yang tersedia di Kantor Pertanahan maka pemerintah  akan  mudah  merencanakan  pembangunan  Negara  yang menyangkut tanah, bahkan bagi rakyat sendiri lebih mengetahui kondisi peruntukan tanah dan kepemilikannya 

Dengan Administrasi Pertanahan yang baik akan terpelihara masa depan pertanahan yang terencana. A. P. Parlindungan, 2002, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, hlm. 112.

“Pendaftaran  tanah  merupakan  sarana  penting  mewujudkan  kepastian  hukum penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan”. Boedi  Harsono,  2007,  Hukum  Agraria  Indonesia Sejarah Pembentukan 
Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta,  hlm. 72. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia, yang dikategorikan menganut sistem campuran keduanya, yaitu sistem negatif yang bertendensi positif, yaitu Negara tidak menjamin mutlak kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat,namun selama tidak ada orang lain yang mengajukan gugatan ke pengadilan yang merasa lebih berhak, maka data dalam sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat. Mhd. Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis, op.cit, hlm. 175.
Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 mengandung makna bahwa 
sertipikat  merupakan  alat  pembuktian  yang  kuat  dan  selama  tidak  dapat 
dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam 
sertipikat harus diterima sebagai data yang benar. Sedangkan ayat (2) PP Nomor 
24 Tahun 1997 lebih menegaskan lagi jaminan kepastian dan perlindungan hukum 
bagi   pemegang   sertipikat   tanah,   dimana   mengandung   beberapa   syarat, 
diantaranya: 
	sertipikat tanah diperoleh dengan itikad baik; 
	pemegang hak atas tanah harus menguasai secara fisik tanahnya selama jangka waktu tertentu yaitu sejak lima tahun terbitkannya sertipikat tanah tersebut; 
	sejak lima tahun diterimanya sertipikat hak atas tanah bila tidak adanya keberatan dari pihak ketiga maka keberadaan sertipikat tanah tersebu tidak dapat diganggu gugat lagi. 

Dari Pasal 32 terlihat sekilas bahwa apabila sertpikat atas tanah tersebut telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun dari sejak tanggal diterbitkannya sertipikat, maka sertipikat tersebut tidak dapat diganggu gugat kembali. Jika ditelaah lebih dalam ternyata maksud dari Pasal  32 ini tidaklah demikian, karena dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa : 
Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data  fisik  dan  data  yuridis  serta  penerbitan  sertifikat  dalam  Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan  data  yang  benar,  karena  pendaftaran  tanah  adalah untuk 
menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku  tanah,  dengan  sertifikat  sebagai  tanda  buktinya,  yang  menurut  UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa  mempunyai  tanah  itu.  Umumnya  kelemahan  tersebut  diatasi  dengan menggunakan  lembaga  acquisideve  verjaring.  Hukum  tanah  yang  berlaku  di Indonesia yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak mengenalnya, tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  kelemahan  sistem  publikasi negatif dalam pendaftaran tanah  yaitu lembaga rechtverwerking. 
Dalam  hukum  adat  jika  seseorang  selama  sekian  waktu  membiarkan tanahnya  tidak  dikerjakan,  kemudian  tanah  itu  dikerjakan  orang  lain  yang memperolehnya  dengan  itikad  baik,  maka  hilanglah  haknya  untuk  menuntut kembali  tanah  tersebut.  Ketentuan  yang  berasal  dari  Hukum  Adat,  tentunya ketentuan tersebut tidak tertulis, namun ketentuan dimaksud telah diadopsi oleh UUPA Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40, dengan menegaskan bahwa hapusnya hak atas tanah dapat terjadi karena ditelantarkan. AP. Parlindungan I, op.cit. hlm. 149. Ketentuan ini tentunya merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam Hukum Adat yang dalam tata hukum  sekarang  ini  yang  merupakan  bagian  dari  Hukum  Tanah  Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud kongkrit dalam penerapan ketentuan dalam UUPA terutama mengenai penelantaran tanah. 

Penjelasan  rechtverwerking  ini  diuraikan  dalam  Pasal 	32  ayat  (2)  PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mengaskan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat 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 diterbitkan sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan setipikat tersebut. Menurut hemat penulis Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 ingin memberikan penegasan bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat sehingga timbul persepsi bahwa hak atas tanah tersebut bebas dari gugatan. Maka disinilah timbul kekaburan norma pada Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. 

Metode Penelitian 
Penelitian (research) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Jadi penelitian merupakan bagian dari usaha pemecahan masalah. 
	Metode Pendekatan	

Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut : 
a.  Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) 
Pendekatan konsep (Conceptual Approach) beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan  pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut digunakan  dasar  bagi  penulis  dalam  membangun  suatu  argumentasi hukum terkait permasalahan yang diteliti. 
b.  Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu bentuk argument untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. 
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang diharapkan dapat menghasilkan bahan hukum dan konsep hukum yang obyektif, valid  dan  realibel. Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi,Alfabeta,Bandung, 1998, hlm.1.  Obyektif  berarti  semua  orang  memberikan penafsiran yang sama. Valid berarti adanya ketepatan antara data yang terkumpul oleh peneliti dengan bahan hukum yang terjadi pada obyek yang sesungguhnya. Realibel berarti adanya ketepatan, konsistensi bahan hukum dan waktu. 
	Spesifikasi Penelitian	

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum normatif yakni suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.  Menurut L. Morris Cohhen bahwa “Legal research, is process of finding the law that governs activities in human society. It involves locating both the rules which are enforced by the state and commentaries which explain or analysis these rules”. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,hlm.19 Penelitian hukum adalah proses menemukan hukum yang mengatur aktifitas manusia, hal ini melibatkan penempatan yang baik itu aturan yang diselenggarakan oleh negara dan komentar yang menjelaskan atau menganalisa aturan-aturan tersebut. Ibid
Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu Reasearch, yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Dengan demikian secara gramatikal berarti “mencari kembali”. Jadi sesuatu yang dicari dalam penelitian ini adalah pengetahuan atau lebih tepatnya pengetahuan yang benar, dimana  pengetahuan  yang  benar  nantinya  dapat  dipakai  untuk  menjawab pertanyaan ketidaktahuan tertentu. Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 27. 
	Tahap Penelitian Ibid

Tahap penelitian yang dilakukan peneliti meliputi mengumpulkan bahan hukum primer, maupun hukum sekunder. bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu UUD 1945: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Peraturan Perundang-Undangan; Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat; Yurisprudensi; Traktat; Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.	
	Teknik Pengumpulan Data Ibid

Mengenai teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik telaahan kepustakaan (study document).  Telahan  kepustakaan  dilakukan  dengan  cara  memahami  isi  dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.	
	Alat Pengumpul Data

	Studi kepusatakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa buku-buku karangan ilmiah, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
	Penelitian kepusatakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mendapatkan instrument yuridis dari instansi terkait serta pengumpulan bahan-bahan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas guna menunjang pembahasan masalah.

	Analisis Data	

Analisis data yang digunakan yaitu secara yuridis kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan klarifikasi pada tahap prosedur 
pengumpulan bahan hukum, kemudian dilakukan deskripsi dengan penguraian proposisi-proposisi hukum sesuai pokok permasalahan yang dikaji. Berdasarkan deskripsi  tersebut,  selanjutnya  dilakukan  interpretasi  atau  penafsiran  secara normatif   terhadap   proposisi-proposisi   yang   dijumpai   untuk   kemudian disistematisasi dan dievaluasi atau dianalisa isinya  (Content Analysis). Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian,Rajawali, Jakarta, 1989, hlm. 85 Hasil 
dari   penerapan   teknik   tersebut   kemudian   diberikan   argumentasi   untuk mendapatkan  kesimpulan  atas  kedua  rumusan  masalah  yang  dibahas  dalam penelitian ini
	Lokasi Penelitian

	Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
	Perpustakaan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung; dan
	Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung


Penerapan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal  32 ayat  (2) Tentang Pendaftaran Tanah. 
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya didapat kesimpulan bahwa PP Nomor 24 Pasal 32 Tahun 1997 memiliki persyaratan agar sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan memiliki  kekuatan pembuktian  kuat  yakni  diperoleh  dengan itikad baik, dikuasai secara langsung dan nyata dan telah diterbitkan selama lebih dari 5  tahun tanpa adanya  gangguan dari pihak lain. Dalam bab ini penulis mengutip pendapat dari para sarjana mengenai PP nomor 24 tahun 1997 Pasal 32. 
Menurut Boedi Harsono penerapan PP Nomor 24 Tahun 1997  Pasal 32 ayat (2) bertujuan pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif  tetapi  dilain  pihak  untuk  secara  seimbang memberi  kepastian  hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai alat buktinya yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Boedi Harsono, op.cit, hlm. 480.   Eka Sihombing menyatakan setuju dengan diterapkannya Pasal 32  ayat  (2) PP Nomor  24  Tahun  1997 karena tujuan utama  pasal  ini menurutnya  adalah  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  kepada masyarakat/seseorang yang dengan itikad baik memperoleh sertipikat. Erpinka Aprini, Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Terhadap pemilik tanah sebenarnya seharusnya ia memelihara dan mengusai tanah yang dimilikinya. Kaitannya dengan jangka waktu lima tahun yang ditetapkan oleh pasal ini, ia berpendapat bahwa waktu ini masih terlalu lama, ia setuju jika jangka waktu  dalam  pasal  ini  menjadi  diperpendek.  Hal  ini  dikarenakan  Kantor Pertanahan yang bersifat terbuka dan sistem komputerisasi yang akan dipakai oleh Kantor Pertanahan, sehingga setiap orang bisa melihat keterangan tentang suatu bidang tanah sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat dimanapun ia berada. Ia juga berpendapat bahwa pasal ini hendaknya ditingkatkan menjadi suatu pasal dalam Undang-undang agar keberadaannya dapat lebih mengikat hakim dalam mengambil keputusan.   Kepastian dan perlindungan hukum terhadap sertipikat hak atas tanah semakin lama akan sangat sangat diperlukan. Hal ini berdasarkan latar belakang masyarakat akan kebutuhan terhadap tanah, dimana kebutuhan akan tanah semakin bertambah sedangkan keberadaan tanah itu sendiri adalah tetap. Diterapkannya suatu aturan yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah merupakan suatu kebutuhan masyarakat. 
Menurut Maria S. W. Sumardjono, tujuan dari penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berasal dari Konsep “rechtverwerking” ini dalam pendaftaran tanah adalah untuk memberikan ketegasan pada 2 pihak, yakni : Maria SW Sumarjono, loc.cit.
	Bagi pemegang sertipikat, jika telah lewat waktu lima tahun tidak ada gugatan/keberatan,  maka  ia  terbebas  dari  gangguan  pihak  lain  yang merasa sebagai pemegang hak atas tanah tersebut; 
	Pemegang hak atas tanah, ia wajib menguasai secara fisik tanahnya dan melakukan suatu pendaftaran agar terhindar dari kemungkinan tanahnya disertipikatkan atas nama orang lain. 


Kepastian mengenai hal tersebut dapat menghindarkan rasa was-was pemegang sertipikat tanah yang rentan terhadap gangguan pihak lain setiap saat. Ketentuan ini dapat berakibat hilangnya hak untuk menuntut oleh pemegang hak atas tanah terhadap pemegang sertipikat. Rechtverwerking yang merupakan konsep asal dari Pasal  32 ayat  (2) PP Nomor  24 Tahun  1997, menurut Boedi Harsono adalah lampaunya  waktu  sebagai  sebab  kehilangan  hak  atas  tanah,  jika  tanah  yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan  dikuasai  pihak  lain  melalui  perolehan  hak  dengan  itikad  baik. Maria SW Sumarjono, op.cit., hlm. 67 Rechtverwerking  menurutnya merupakan lembaga hukum  yang sudah dikenal dalam hukum adat. 
Rechtverwerking menurut Ign. Sugangga (dosen hokum adat) merupakan konsep yang banyak diterapkan dalam hukum adat, dimana konsep ini merupakan suatu kebijaksanaan hakim-hakim pada masa Kolonial  Belanda  dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di Indonesia. Erpinka Aprini, op.cit, hlm. 68. Konsep ini bertujuan agar pemilik tanah tidak meninggalkan tanahnya tanpa diurus. Ign Sugangga berpendapat bahwa rechtverwerking merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas tanah karena pemilik sebelumnya dianggap telah melepaskan hak atas tanahnya  dengan  tidak  menguasai  atau  mengurus  tanah  tersebut  lagi. Erpinka Aprini, loc.cit. 
Kebijaksanaan hakim pada masa Kolonial Belanda untuk menerapkan konsep 
rechtverwerking ini pada dasarnya agar tidak terjadi kekosongan hukum. Apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam hukum tertulis bisa diatur dalam hukum yang tidak tertulis. Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian lama membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan oleh pihak lain, yang memperoleh dengan itikad baik, maka ia dinggap telah melepaskan haknya atas bidang tanah yang bersangkutan dan karenanya hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. 
Herman  Soesangobeng,  seorang  peneliti,  analis  adat  dan  pertanahan berpendapat  bahwa  rechtverwerking  bukan  merupakan  suatu  lembaga  adat sehingga  tidak  dapat  digunakan  sebagai  upaya  mengatasi  kelemahan  system negatif. Herman Soesangobeng, Komentar dan Kritik atas Pelaksanaan Lembaga Rechtsverwerking Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor 24, 2002 Rechtverwerking juga bukan merupakan suatu lembaga hukum untuk memperoleh hak terlebih lagi menyatakan orang kehilangan hak atas tanahnya, guna menuntut kembali haknya atas tanah yang sudah didaftar atas nama orang lain. Menurut Herman Soesangobeng, penerapan dari konsep  rechtverwerking mengandung  resiko  bahaya  ancaman  sengketa  tanah  karena  rasa  keadilan masyarakat  yang  terluka. Ibid. Ancaman  ini  memang  belum  tampak  tetapi  akan meledak setelah berlangsung beberapa lama dilaksanakannya  konsep rechtverwerking dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Ibid. Hal ini berkaitan jika ditemukan suatu bukti baru (novum) mengenai data fisik dan yuridis dalam proses pembuatan  sertipikat,  yang  terkait  juga  dengan  kualitas  sumber  daya manusia dari aparat terkait. 
Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997  menurut  Herman Soesangobeng hanyalah untuk mencegah upaya orang yang hanya sekadar ingin mengganggu  ketenangan  pemilik  tanah  terdaftar  dalam  menguasai  tanahnya. Penerapan rechtverwerking yang merupakan konsep dari Pasal  32 ayat  (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menurut AP. Parlindungan adalah tidak tepat dan ada segi-segi negatifnya, yaitu akan banyaknya hak-hak orang yang diambil orang lain tanpa ada kuasa yang empunya untuk menuntut kembali haknya itu. AP. Parlindungan , Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 128. Hal ini banyak terjadi di Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan tanah terlantar yaitu tanah yang sudah dikuasai dan dikerjakan kemudian tidak diusahakan lagi untuk jangka waktu tertentu, seperti sawah lima tahun, tanah tegalan untuk tiga tahun dan kemudian tanah itu kembali kepada hak ulayat dan penguasa hak ulayatlah yang memperuntukkan hak itu kembali  kepada orang lain, tidak dapat  begitu saja seseorang menduduki tanah orang lain, sedangkan pemiliknya terpaksa mengungsi karena suatu sebab. AP. Parlindungan berpendapat bahwa penerapan Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat merugikan para pemilik tanah yang sebenarnya kerena mereka tidak berhak menuntut kembali haknya. AP. Parlindungan , Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 128.
Istilah rechtverwerking masih belum terdapat persamaan persepsi. Boedi Harsono mengartikan rechtverwerking sebagai kehilangan hak. Boedi Harsono, op.cit., hlm. 67. Menurut Kamus 
Hukum Belanda-Indonesia yang digunakan dalam konteks Bahasa Indonesia saat 
ini rechtverwerking adalah pelepasan hak. Marjanne  Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2002,  hlm. 343. Ter Haar mengartikan dengan makna 
melepaskan sendiri haknya oleh seorang subjek atau pemegang hak. Ter Haar Bzn, op.cit., hlm. 200.
Soebekti Poesponoto mengartikan rechtverwerking sebagai penghilangan hak sendiri. Herman Soesangobeng, op.cit., hlm. 10. AP.Parlindungan mengartikan rechtverwerking sebagai lepasnya hak   yang  sudah  dipunyainya. AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 9 Para  hakim   dalam  putusan  mengenai rechtverwerking  seperti  telah  ditulis  pada  bab  sebelumnya  pada  umumnya mengartikan sebagai pelepasan hak. Pelepasan hak mengandung makna bahwa subjek pemegang hak sendirilah yang melepaskan haknya karena ia mempunyai suatu hak tetapi ia tidak mempergunakan haknya. Sedangkan kehilangan hak bermakna hak hilang karena pengaruh waktu, pemilik hak tidak melepaskan hak dengan sendirinya ia masih mempermasalahkan haknya). 
Menurut penulis, rechtverwerking merupakan suatu pelepasan hak, baik pelepasan hak yang sebenarnya maupun pelepasan hak secara “diam-diam” karena pemilik semula meninggalkan dan tidak menguasai tanahnya dalam jangka waktu tertentu  atau  pemilik  tidak  mempergunakan  hak  yang  sebenarnya  ia  miliki. Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 rechtverwerking adalah lembaga hukum adat yang digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi  negative  dalam  pendaftaran  tanah.  Konsep  rechtverwerking  dalam hukum adat bukan merupakan suatu lembaga hukum sebagaimana dalam hukum Belanda (BW) juga tidak sama dengan konsep verjaring pada hukum Belanda (BW). Lembaga hukum pada BW adalah tentang „memperoleh hak kepemilikan atas tanah‟ cara ini diatur dalam Pasal 584 BW. AP. Parlindungan II, Pendaftaran Tanah di Indonesia Berdasarkan P.P. 24 Tahun 1997, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 9. Pasal 584 merupakan salah satu cara dalam memperoleh hak milik karena daluwarsa (verjaring), sehingga cara ini dapat dikategorikan sebagai  “lembaga hokum” dan merupakan  “alasan hukum” bagi  perolehan hak  atas  tanah. Sedangkan  rechtverwerking  hanya merupakan konsep yang dibahas dalam pandangannya dengan verjaring, namun ia bukan merupakan suatu lembaga hukum. Karena itu dibandingkan dengan verjaring, tiada kewajiban bagi hakim untuk menerapkan rechtverwerking. 
Menurut Ter Haar, konsep rechtverwerking digunakan oleh hakim pada masa Kolonial Belanda dalam menerapkan Hukum Belanda (BW) pada situasi bumi putera  dengan  hukum  adatnya. Ten Haar, op.cit, hlm. 237-238.  Sehingga  dalam  penerapan  konsep rechtverwerking para hakim harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati. Penggunaan konsep rechtverwerking, menurut Ter Haar hendaknya digunakan oleh hakim gubernemen dalam tiga kemungkinan pertimbangan atas kenyataan hukum, yaitu : Ten Haar, loc.cit.
	Bilamana menurut hukum adat, hak-hak materiil atas tanah secara nyata	memang diakui bisa lenyap dan bisa pula lahir karena dikuasai secara nyata dalam jangka waktu yang lama, sehingga rechtverwerking bisa diterapkan karena lamanya waktu. 
	Bilamana  ada  bukti  penyangkal  atas  dugaan/anggapan  terjadi  atau lenyapnya suatu peristiwa hukum atau suatu hak, maka hakim dapat mempertimbangkan  bahwa  karena  lamanya  waktu  telah  melahirkan rechtverwerking  sehingga  dapat  memutus  lenyapnya  suatu  peristiwa hukum atau hak. 
	Hakim dapat juga menyatakan bahwa karena rechtverwerking, maka ia menolak suatu gugatan dengan alasan kadaluwarsa, apabila penggugat hanya mendalilkan gugatannya dengan satu-satunya anggapan bahwa dirinya telah memperoleh suatu hak berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi pada waktu yang sudah sangat lama. 


Pada Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pasal ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan yang sudah ada dalam hukum adat yang dalam tata hukum sekarang  merupakan  bagian  dari  hukum  tanah  nasional  Indonesia.  Herman Soesangobeng, tidak setuju bahwa Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penerapan dari hukum adat dan bukanlah ketentuan hukum baru. Herman Soesangobeng, op.cit., hlm. 14. Hukum adat tidak mengenal rechtverwerking sebagai upaya penghapusan apalagi penghilangan hak atas tanah. Alasannya adalah karena prinsip dasar hukum adat ialah bahwa hak warga persekutuan hukum atas tanah tidak dapat dihilangkan atau dihapus, walaupun dapat dianggap dilepaskan oleh warga yang bersangkutan baik secara tegas maupun diam-diam. 
Hal ini merupakan perwujudan dari filosofi hukum tanah adat tentang keabadian hubungan hukum antara manusia, tanah, dan masyarakat hukumnya seperti dalam hukum ulayat. Jadi adalah bertentangan dengan jiwa dan semangat filosofi hukum adat yang sudah diterjemahkan dalam Pasal  1 ayat  (3) UUPA tentang   keabadian   hubungan   bangsa   atas   tanah. Herman Soesangobeng, loc.cit.  Menurut   Herman Soesanggobeng, apabila konsep hukum Belanda rechtverwerking dalam arti kehilangan hak dijadikan suatu lembaga hukum dalam sistem hukum pertanahan nasional Indonesia. Herman Soesangobeng, loc.cit. Lembaga hukum adat yang layak dilembagakan kembali adalah lembaga pelepasan hak. Lembaga ini dikenal dalam hukum adat, sehingga lebih taat  azas  pada filosofi dan jiwa UUPA apabila dilembagakan kembali, daripada melembagakan konsep rechtverwerking yang bersumber pada hukum barat (BW)  yang  hakekatnya  bertentangan  dengan  rasa  keadilan  masyarakat Indonesia. Herman Soesangobeng, op.cit., hlm. 15. Beberapa pendapat menganggap Pasal  32 ayat  (2) PP Nomor  24 Tahun 1997 merupakan pasal yang diterapkan untuk mengatasi kelemahan dari sistem  publikasi  negatif  yang  dianut  oleh  UUPA.  Menurut Eka Sihombing penerapan pasal ini untuk menutupi kelemahan sistem publikasi negatif pada UUPA agar sertipikat benar-benar dapat memberikan suatu perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegangnya. Erpinka Aprini, loc.cit., hlm.70.
Pasal 32 ayat (2)  PP  Nomor 24  Tahun 1997,  menurut  Herman Soesongobeng dibuat untuk mencegah perilaku dimana orang sering mengajukan gugatan  dengan  tujuan  agar  pemilik  tanah  terdaftar  tidak  aman  dan  tenang memiliki tanahnya. Herman Soesangobeng, loc.cit. Dalam hal ini penyebabnya bukan karena kelemahan sistem negatif sehingga pendaftaran dan sertipikat terkesan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, akan tetapi pada fakta di luar sistem yaitu perilaku masyarakat dan  kerancuan  pemahaman  masyarakat  atas  bukti  pajak  yang  dipersamakan dengan  bukti  hak  milik.  Menurut  Boedi  Harsono  penerapan  pasal  ini  yang merupakan  penerapan  dari  lembaga  rechtverwerking  untuk  mengatasi  sistem publikasi  negatif  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah menurut UUPA. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang  Pokok  Agraria,  isi  dan  Pelaksanaannya  Jiid  I  Hukum  Tanah Nasional, Jambatan, Jakarta, 2007, hlm. 502.
Pada Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 kelemahan sistem negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah tersebut, sehingga sertipikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat bukan mutlak. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa pendaftaran negatif tidak jaminan memberikan jaminan hukum yang kuat. Pada dasarnya perbedaan pokok sistem negatif dan positif dalam pendaftaran tanah adalah terletak pada pelaksanaan tanggung jawab atas resiko bilamana kelak terbukti bahwa pendaftaran tanah dilakukan dengan alasan hukum dipalsukan. 
Pada sistem positif resiko ini ditanggung negara berupa membayarkan ganti rugi kepada pihak penuntut yang terbukti haknya benar atau pada beberapa negara diserahkan pada lembaga penyedia dana jaminan (asuransi). Sedangkan pada sistem negatif, jaminan atas resiko sama sekali tidak diberikan.  Jadi kelemahan sistem negatif adalah pada tidak adanya kepastian lembaga pemikul resiko bilamana pendaftaran dilakukan atas dasar alat bukti yang tidak benar. 
Dalam sistem positif, negara bertanggung jawab atas resiko didaftarkannya tanah karena hak yang diperoleh melalui pendaftaran tanah adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat (indefeasible right). Dalam hal ini subjek pemegang yang sudah didaftar, tidak akan kehilangan baik hak maupun tanahnya, sebab negaralah yang bertanggung  jawab  untuk  membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  yang mengklaim dan terbukti haknya memang diakui benar. Sebaliknya pada sistem negatif, meskipun pendaftaran sudah dilaksanakan dengan bukti hak yang sah dan benar,  namun  hal  itu  tidak  menghilangkan  hak  pihak  lain  untuk  mengklaim dengan bukti penyangkal. Maka akibat hukumnya, bilamana sangkalan diterima dengan benar, hak dan tanah yang dimiliki pemilik terdaftar akan hilang dan dikembalikan pada pihak yang dinyatakan paling berhak. 
Berdasarkan paparan di atas terlihat bahwa Pasal 32 PP 24 Tahun 1997 menetapkan 3 syarat untuk terciptanya sertipikat hak atas tanah yang kuat, karena dalam hukum tanah nasional seseorang bisa kehilangan hak jika tanah  yang dimiliki ditelantarkan atau tidak digunakan. Namun permasalahannya terletak pada hal jika penggugat (pemilik tanah lama) adalah benar-benar pemilik tanah yang sesungguhnya tetapi  di  lain  pihak  pemegang  sertipikat  beritikad  baik  maka permasalahan  yang  sebenarnya  adalah  pihak  yang  dikalahkan  mengajukan gugatan kepada siapa. 
Sistem pendaftaran yang di pakai yaitu sistem negatif tidak mengatur hal ini, karena negara tidak memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan tersebut juga tidak ada lembaga penyedia dana (asuransi) yang khusus memberikan ganti kerugian itu. Sehingga untuk ke depannya penulis berharap akan ada yang bertanggung jawab untuk memikul resiko bilamana kelak terbukti bahwa pendaftaran tanah dilakukan atas dasar penipuan dengan pemalsuan alat bukti. Sehingga ada suatu keadilan bagi pemilik tanah yang sesungguhnya dan juga pihak pemegang sertipikat yang beritikad baik. Maka hakekat dari Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ini yaitu untuk mengatasi kelemahan pada sistem negatif dapat dilaksanakan.

Korelasi Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 dan Pasal 19 Ayat 2 UUPA Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah Terhadap Keabsahan Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) UUPA
Menurut Boedi Harsono penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 bertujuan pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negative tetapi dilain pihak untuk secara seimbang memberi kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hal dalam buku tanah, dengan sertipikat sebagai alat buktinya yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Boedi Harsono, op.cit, hlm. 480
Eka Sihombing, menyatakan setuju dengan diterapkannya Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 karena tujuan utama pasal ini menurutnya adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat/seseorang yang dengan itikad baik memperoleh sertipikat. Eka Sihombing, Dosen Hukum Pertanahan Universitas Trisakti Jakarta, wawancara, tanggal 25 Mei  2007. Dikutip dari Tesis Erperinka Universitas Diponogora. Terhadap pemilik tanah sebenarnya seharusnya ia memelihara dan menguasai tanah yang dimilikinya. Kaitannya dengan jangka waktu lima tahun yang ditetapkan oleh Pasal ini, ia berpendapat bahwa waktu ini masih terlalu lama, ia setuju jika jangka waktu dalam pasal ini menjadi diperpendek. Hal ini dikarenakan Kantor Pertanahan yang bersifat terbuka dan sistem komputerisasi yang akan dipakai oleh Kantor Pertanahan, sehingga setiap orang bisa melihat keterangan tentang suatu bidang tanah sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat dimanapun ia berada. Ia juga berpendapat bahwa pasal ini hendaknya ditingkatkan menjadi suatu pasal dalam Undang-undang agar keberadaannya dapat lebih mengikat hakim dalam mengambil keputusan.
Kepastian dan perlindungan hukum terhadap sertipikat hak atas tanah semakin lama akan sangat sangat diperlukan. Hal ini berdasarkan latar belakang masyarakat akan kebutuhan terhadap tanah, dimana kebutuhan akan tanah semakinbertambah sedangkan keberadaan tanah itu sendiri adalah tetap. Sehingga dengan diterapkannya suatu aturan yang menjamin kepastian dan perlindungan hokum terhadap hak atas tanah merupakan suatu kebutuhan masyarakat.
Menurut Maria S. W. Sumardjono, tujuan dari penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berasal dari Konsep “rechtverwerking” ini dalam pendaftaran tanah adalah untuk memberikan ketegasan pada 2 pihak, yakni Maria SW Sumarjono, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah, makalah, (Yogyakarta: dalam Seminar Kebijaksanaan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-Pajak Terkait, 1997 ) hlm.1. :
	Bagi pemegang sertipikat, jika telah lewat waktu lima tahun tidak ada gugatan/keberatan, maka ia terbebas dari gangguan pihak lain yang merasa sebagai pemegang hak atas tanah tersebut;
	 Pemegang hak atas tanah, ia wajib menguasai secara fisik tanahnya dan melakukan suatu pendaftaran agar terhindar dari kemungkinan tanahnya disertipikatkan atas nama orang lain.

Kepastian mengenai hal tersebut dapat menghindarkan rasa was-was pemegang sertipikat tanah yang rentan terhadap gangguan pihak lain setiap saat, karena ketentuan ini dapat berakibat hilangnya hak untuk menuntut oleh pemegang hak atas tanah terhadap pemegang sertipikat.
Rechtverwerking yang merupakan konsep asal dari Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997, menurut Boedi Harsono adalah lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, jika tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik. Ibid., hlm. 67 Rechtverwerking menurutnya merupakan lembaga hukum yang sudah dikenal dalam hukum adat.
Rechtverwerking menurut Ign. Sugangga (dosen hukum adat) merupakan konsep yang banyak diterapkan dalam hukum adat, dimana konsep ini merupakan suatu kebijaksanaan hakim-hakim pada masa Kolonial Belanda dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di Indonesia. Konsep ini bertujuan agar pemilik tanah tidak meninggalkan tanahnya tanpa diurus. Ign Sugangga berpendapat bahwa rechtverwerking merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak atas tanah karena pemilik sebelumnya dianggap telah melepaskan hak atas tanahnya dengan tidak menguasai/mengurus tanah tersebut lagi. Ign. Sugangga, dalam Tesis Eperinka Universitas Diponogoro Tahun 2007. Kebijaksanaan hakim pada masa Kolonial Belanda untuk menerapkan konsep rechtverwerking ini pada dasarnya agar tidak terjadi kekosongan hukum. Apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam hukum tertulis bisa diatur dalam hukum yang tidak tertulis.
Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian lama membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan oleh pihak lain, yang memperoleh dengan itikad baik, maka ia dinggap telah melepaskan haknya atas tanah yang bersangkutan dan karenanya hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Boedi Harsono, op.cit. hlm. 480
Herman Soesangobeng (peneliti, analis adat dan pertanahan) berpendapat bahwa rechtverwerking bukan merupakan suatu lembaga adat sehingga tidak dapat digunakan sebagai upaya mengatasi kelemahan sistem negatif. Rechtverwerking juga bukan merupakan suatu lembaga hukum untuk memperoleh hak terlebih lagi menyatakan orang kehilangan hak atas tanahnya, guna menuntut kembali haknya atas tanah yang sudah didaftar atas nama orang lain. Menurut Herman Soesangobeng, penerapan dari konsep rechtverwerking mengandung resiko bahaya ancaman sengketa tanah karena rasa keadilan masyarakat yang terluka. Ancaman ini memang belum tampak tetapi akan meledak setelah berlangsung beberapa lama dilaksanakannya konsep rechtverwerking dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Herman Soesangobeng, Komentar dan Kritik atas Pelaksanaan Lembaga Rechtsverwerking Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997, Makalah, Jakarta, 2002, hlm 5. Hal ini berkaitan jika ditemukan suatu bukti baru (novum) mengenai data fisik dan yuridis dalam proses pembuatan sertipikat, yang terkait juga dengan kualitas sumber daya manusia dari aparat terkait.
Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menurut Herman Soesanggobeng hanyalah untuk mencegah upaya orang yang hanya sekadar ingin mengganggu ketenangan pemilik tanah terdaftar dalam menguasai tanahnya.
Penerapan rechtverwerking yang merupakan konsep dari Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 menurut AP. Parlindungan adalah tidak tepat dan ada segi-segi negatifnya, yaitu akan banyaknya hak-hak orang yang diambil orang lain tanpa ada kuasa yang empunya untuk menuntut kembali haknya itu. AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia,: Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 128. Hal ini banyak terjadi di Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan tanah terlantar yaitu tanah yang sudah dikuasai dan dikerjakan kemudian tidak diusahakan lagi untuk jangka waktu tertentu, seperti sawah lima tahun, tanah tegalan untuk tiga tahun dan kemudian tanah itu kembali kepada hak ulayat dan penguasa hak ulayatlah yang memperuntukkan hak itu kembali kepada orang lain, tidak dapat begitu saja seseorang menduduki tanah orang lain, sedangkan pemiliknya terpaksa mengungsi karena suatu sebab. AP. Parlindungan berpendapat bahwa penerapan pasal 32 ayat (2) dapat merugikan para pemilik tanah yang sebenarnya kerena mereka tidak berhak menuntut kembali haknya.
Istilah rechtverwerking masih belum terdapat persamaan persepsi. Boedi Harsono mengartikan rechtverwerking sebagai kehilangan hak. Boedi Harsono, op.cit., hlm. 67 Menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia yang digunakan dalam konteks Bahasa Indonesia saat ini rechtverwerking adalah pelepasan hak. Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia,: Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 343 Ter Haar mengartikan dengan makna melepaskan sendiri haknya oleh seorang subjek/pemegang hak. Soebekti Poesponoto mengartikan rechtverwerking sebagai penghilangan hak sendiri. Herman Soesangobeng, op.cit., hlm. 10 AP.Parlindungan mengartikan rechtverwerking sebagai lepasnya hak yang sudah dipunyainya.  AP. Parlindungan, op.cit., hlm. 128.Para hakim dalam putusan mengenai rechtverwerking seperti telah ditulis pada bab sebelumnya pada umumnya mengartikan sebagai pelepasan hak.
Pelepasan hak mengandung makna bahwa subjek pemegang hak sendirilah yang melepaskan haknya karena ia mempunyai suatu hak tetapi ia tidak mempergunakan haknya. Sedangkan kehilangan hak bermakna hak hilang karena pengaruh waktu, pemilik hak tidak melepaskan hak dengan sendirinya (ia masih mempermasalahkan haknya). Menurut penulis, rechtverwerking merupakan suatu pelepasan hak, baik pelepasan hak yang sebenarnya maupun pelepasan hak secara “diam-diam” karena pemilik semula meninggalkan dan tidak menguasai tanahnya dalam jangka waktu tertentu atau pemilik tidak mempergunakan hak yang sebenarnya ia miliki.
Menurut Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP rechtverwerking adalah lembaga hukum adat yang digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negative dalam pendaftaran tanah.
Konsep rechtverwerking dalam hukum adat bukan merupakan suatu lembaga hukum sebagaimana dalam hukum Belanda (BW) juga tidak sama dengan konsep verjaring pada hukum Belanda (BW). Lembaga hukum pada BW adalah tentang ‘memperoleh hak kepemilikan atas tanah’. Cara ini diatur dalam Pasal 584 BW. Ibid., hlm. 9 Pasal 584 merupakan salah satu cara dalam memperoleh hak milik karena daluwarsa (verjaring), sehingga cara ini dapat dikategorikan sebagai ‘lembaga hukum’ dan merupakan ‘alasan hukum’ bagi perolehan hak atas tanah. Sedangkan rechtverwerking hanya merupakan konsep yang dibahas dalam pandangannya dengan verjaring, namun ia bukan merupakan suatu lembaga hukum. Karena itu dibandingkan dengan verjaring, tiada kewajiban bagi hakim untuk menerapkan rechtverwerking.
Menurut Ter Haar, konsep rechtverwerking digunakan oleh hakim pada masa Kolonial Belanda dalam menerapkan Hukum Belanda (BW) pada situasi bumiputera dengan hukum adatnya. Sehingga dalam penerapan konsep rechtverwerking para hakim harus dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati.
Penggunaan konsep rechtverwerking, menurut Ter Haar hendaknya digunakan oleh hakim gubernemen dalam tiga kemungkinan pertimbangan atas kenyataan hukum, yaitu Ten Haar diterjemahkan oleh K.Ng. Soebekti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat,: PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 237-238. :
	Bilamana menurut hukum adat, hak-hak materiil atas tanah secara nyata memang diakui bisa lenyap dan bisa pula lahir karena dikuasai secara nyata dalam jangka waktu yang lama, sehingga rechtverwerking bisa diterapkan karena lamanya waktu.

Bilamana ada bukti penyangkal atas dugaan/anggapan terjadi atau lenyapnya suatu peristiwa hukum atau suatu hak, maka hakim dapat mempertimbangkan bahwa karena lamanya waktu telah melahirkan rechtverwerking sehingga dapat memutus lenyapnya suatu peristiwa hukum atau hak. 
Hakim dapat juga menyatakan bahwa karena rechtverwerking, maka ia menolak suatu gugatan dengan alasan kadaluwarsa, apabila penggugat hanya mendalilkan gugatannya dengan satu-satunya anggapan bahwa dirinya telah memperoleh suatu hak berdasarkan suatu peristiwa hukum yang terjadi pada waktu yang sudah sangat lama.
Pada Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa Pasal ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan yang sudah ada dalam hukum adat yang dalam tata hukum sekarang merupakan bagian dari hukum tanah nasional Indonesia. Herman Soesanggobeng, tidak setuju bahwa Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penerapan dari hukum adat dan bukanlah ketentuan hukum baru. Hukum adat tidak mengenal Rechtverwerking sebagai upaya penghapusan apalagi penghilangan hak atas tanah. Alasannya adalah karena prinsip dasar hukum adat ialah bahwa hak warga persekutuan hukum atas tanah tidak dapat dihilangkan atau dihapus, walaupun dapat dianggap dilepaskan oleh warga yang bersangkutan baik secara tegas maupun diam-diam. Hal ini merupakan perwujudan dari filosofi hukum tanah adat tentang keabadian hubungan hukum antara manusia, tanah, dan masyarakat hukumnya seperti dalam hukum ulayat. Jadi adalah bertentangan dengan jiwa dan semangat filosofi hukum adat yang sudah diterjemahkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUPA tentang keabadian hubungan bangsa atas tanah.
Menurut Herman Soesanggobeng, apabila konsep hukum Belanda Rechtverwerking dalam arti kehilangan hak dijadikan suatu lembaga hukum dalam sistem hukum pertanahan nasional Indonesia. Lembaga hukum adat yang layak dilembagakan kembali adalah lembaga pelepasan hak. Lembaga ini dikenal dalam hukum adat, sehingga lebih taat azas pada filosofi dan jiwa UUPA apabila dilembagakan kembali, daripada melembagakan konsep Rechtverwerking yang bersumber pada hukum barat (BW) yang hakekatnya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Herman Soesangobeng, op.cit., hlm. 14 
Beberapa pendapat menganggap Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan pasal yang diterapkan untuk mengatasi kelemahan dari system publikasi negatif yang dianut oleh UUPA. Menurut Eka Sihombing penerapan pasal ini untuk menutupi kelemahan sistem publikasi negatif pada UUPA agar sertipikat benar-benar dapat memberikan suatu perlindungan dan kepastian hokum terhadap pemegangnya. Eka Sihombing, op.cit., hlm.1 Menurut Boedi Harsono penerapan pasal ini yang merupakan penerapan dari lembaga rechtverwerking untuk mengatasi system publikasi negatif yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut UUPA.7 Herman Soesongobeng, op.cit., hlm. 16
Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997, menurut Herman Soesongobeng dibuat untuk mencegah perilaku dimana orang sering mengajukan gugatan dengan tujuan agar pemilik tanah terdaftar tidak aman dan tenang memiliki tanahnya. Dalam hal ini penyebabnya bukan karena kelemahan sistem negative sehingga pendaftaran dan sertipikat terkesan tidak mempunyai kekuatan hokum yang kuat, akan tetapi pada fakta di luar sistem yaitu perilaku masyarakat dan kerancuan pemahaman masyarakat atas bukti pajak yang dipersamakan dengan bukti hak milik. Boedi Harsono, op.cit., hlm. 502
Pada Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 Kelemahan sistem negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah tersebut, sehingga sertipikat berlaku sebagai alat bukti yang kuat bukan mutlak. Hal ini menimbulkan pemikiran bahwa pendaftaran negatif tidak jaminan memberikan jaminan hukum yang kuat.
Pada dasarnya perbedaan pokok sistem negatif dan positif dalam pendaftaran tanah adalah terletak pada pelaksanaan tanggung jawab atas resiko bilamana kelak terbukti bahwa pendaftaran tanah dilakukan dengan alasan hukum dipalsukan. Pada sistem positif resiko ini ditanggung negara berupa membayarkan ganti rugi kepada pihak penuntut yang terbukti haknya benar atau pada beberapa negara diserahkan pada lembaga penyedia dana jaminan (asuransi). Sedangkan pada sistem negatif, jaminan atas resiko sama sekali tidak diberikan. Jadi kelemahan sistem negatif adalah pada tidak adanya kepastian lembaga pemikul resiko bilamana pendaftaran dilakukan atas dasar alat bukti yang tidak benar. Dalam sistem positif, negara bertanggung jawab atas resiko didaftarkannya tanah karena hak yang diperoleh melalui pendaftaran tanah adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat (indefeasible right). Dalam hal ini subjek pemegang yang sudah didaftar, tidak akan kehilangan baik hak maupun tanahnya, sebab negaralah yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang mengklaim dan terbukti haknya memang diakui benar. Sebaliknya pada sistem negatif, meskipun pendaftaran sudah dilaksanakan dengan bukti hak yang sah dan benar, namun hal itu tidak menghilangkan hak pihak lain untuk mengklaim dengan bukti penyangkal. Maka akibat hukumnya, bilamana sangkalan diterima dengan benar, hak dan tanah yang dimiliki pemilik terdaftar akan hilang dan dikembalikan pada pihak yang dinyatakan paling berhak.
Permasalahan dari penerapan pasal ini menurut penulis adalah terletak pada hal jika penggugat adalah benar-benar pemilik tanah yang sesungguhnya tetapi di lain pihak pemegang sertipikat beritikad baik maka permasalahan yang sebenarnya adalah pihak yang dikalahkan mengajukan gugatan kepada siapa. Sistem pendaftaran yang kita pakai yaitu sistem negatif tidak mengatur hal ini, karena negara tidak memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan tersebut juga tidak ada lembaga penyedia dana (asuransi) yang khusus memberikan ganti kerugian itu. Sehingga untuk ke depannya Penulis berharap akan ada yang bertanggung jawab untuk memikul resiko bilamana kelak terbukti bahwa pendaftaran tanah dilakukan atas dasar penipuan dengan pemalsuan alat bukti. Sehingga ada suatu keadilan bagi pemilik tanah yang sesungguhnya dan juga pihak pemegang sertipikat yang beritikad baik. Maka hakekat dari Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 ini yaitu untuk mengatasi kelemahan pada sistem negative dapat dilaksanakan.
Kelemahan sistem pendaftaran negatif yang ditutupi dengan adanya Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menurut penulis sudah merupakan suatu langkah yang maju, dimana pemerintah melalui PP ini memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang lebih terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah, tetapi  unsur lain yang tidak boleh dilupakan adalah aparat terkait dalam pemberian petunjuk atau alat bukti sebagai syarat diterbitkannya sertipikat misalnya pihak kelurahan yang memberikan bukti girik dan dalam proses penerbitan sertipikat yaitu Kantor Pertanahan harus benar-benar dan sungguh-sungguh menerbitkan sertipikat hak atas tanah atas dasar alas hak yang sah. Apabila pasal ini benar-benar dapat diterapkan dengan catatan masyarakat mengetahui aturan ini, sehingga dapat pula memotivasi mereka untuk menerbitkan sertipikat sebagai alat bukti haknya agar tanahnya di kemudian hari tidak diganggu gugat oleh pihak lain maka kepastian akan pendaftaran tanah di Indonesia akan terwujud dengan baik.
Pada dasarnya Penulis setuju dengan diterapkannya Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 ini dengan catatan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah, pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan baik dalam pemberian petunjuk-petunjuk sebagai syarat diterbitkannya sertipikat maupun dalam proses penerbitannya tersebut benar-benar berlandaskan kejujuran dan ketelitian sehingga dalam penerbitan sertipikat, mereka yang benar-benar mempunyai alas hak yang sahlah yang dapat mempunyai sertipikat haknya bukan mereka yang menguasai tanah orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, karena pemiliknya pergi selama bertahun-tahun. Pada dasarnya penulis setuju dengan pasal ini karena dikembalikan lagi kepada tujuan pendaftaran tanah pada UUPA dan kebutuhan masyarakat Indonesia, yaitu untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sesuai pula dengan keinginan masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah karena umumnya masyarakat yang mendaftarkan tanahnya berharap dengan dilakukannya pendaftaran maka kepemilikan mereka terhadap suatu bidang tanah tidak dapat diganggu lagi oleh pihak lain yang merasa mempunyai tanah yang sama dengan yang dikuasainya. Jika pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia berjalan dengan baik. Dalam arti masyarakat sadar betul bahwa tanah yang mereka miliki harus didaftarkan sehingga akan diperoleh sertipikat hak atas tanah. Pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah, baik pihak Kelurahan dalam hal penerbitan surat-surat/dokumen-dokumen sebagai syarat pendaftaran tanah maupun
Kantor Pertanahan dalam hal menerbitkan sertipikat melalui proses yang semestinya dan dengan sebaik-baiknya sehingga tanah-tanah di Indonesia memang terdaftar atas nama orang yang benar-benar berhak maka penulis setuju dengan ditingkatkannya Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 32 tahun 1997 menjadi suatu pasal dalam undang-undang. Karena pada dasarnya sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

I.  Kesimpulan 
Berdasarkan apa  yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
	Saat ini belum ada kesepakatan antara para hakim dalam hal penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Diterapkannya pasal ini masih tergantung dari pertimbangan hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Karena adanya dua kepentingan yang saling terbentur yaitu jika Penggugat benar-benar pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dan Tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan itikad baik Sehingga diterapkan atau tidaknya pasal ini pada penyelesaian sengketa tanah ada pada wewenang hakim yang mengadili perkara. Hakimlah yang menimbang berat ringannya bobot kepentingan para pihak yang bersengketa. Keberadaan pasal ini belum mengikat para hakim dalam memutus perkara tetapi pada intinya keberadaan pasal ini adalah untuk meminta perhatian pada Pengadilan, terutama hakim yang memutus sengketa bahwa ada konsep rechtverwerking, yaitu konsep asal dari Pasal ini yang sudah diterapkan berkali-kali oleh Mahkamah Agung yaitu jika orang menguasai tanah dengan itikad baik, dikuasai secara nyata dan tidak ada yang mengajukan keberatan selama jangka waktu tertentu maka keberatannya tidak akan diterima.
	Pendapat para teoritisi hukum tentang korelasi Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 Ayat 2 UUPA tahun 1960, sampai sekarang juga masih terdapat perbedaan. Umumnya teoritisi yang setuju menganggap keberadaan pasal ini merupakan penerapan dari hukum adat dan pasal ini merupakan suatu jaminan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat sedangkan teoritisi yang tidak setuju menganggap bahwa pasal ini bukanlah merupakan penerapan dari hukum adat, melainkan penerapan dari hukum Belanda yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan jiwa UUPA dan dikuatirkan akan membaawa ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. 
	Umumnya praktisi yang berkaitan langsung dengan penyelesaian masalah hukum,

yaitu hakim dan pengacara tidak setuju diterapkannya pasal ini, karena dikuatirkan menimbulkan suatu ketidakadilan. Hal ini dikarenakan pemilik hak yang sebenarnya dapat kehilangan hak yang sebenarnya ia punyai. Sedangkan masyarakat yang memiliki sertipikat dan praktisi hukum yang berkaitan dengan
pendaftaran tanah secara langsung, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Kantor Pertanahan setuju dengan diterapkannya pasal ini karena memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka yang telah mendaftarkan haknya sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah.

J. Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagi berikut : 
	Aturan-aturan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah khususnya Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 hendaknya lebih disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk mendaftarkan tanahnya sehingga mereka memiliki sertipikat terhadap hak atas tanahnya sekaligus menimbulkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan tanah yang ia miliki.. 
	Pihak-pihak yang terkait dengan pendaftaran tanah/penerbitan sertipikat, baik pihak Kelurahan yang memberikan surat-surat/dokumen-dokumen sebagai syarat pendaftaran tanah kepada pemilik tanah maupun pihak Kantor Pertanahan hendaknya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk menerbitkan sertipikat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pemegang sertipikat yang diterbitkan benar-benar merupakan pemegang hak yang sebenarnya.
	Hendaknya pemakaian istilah rechtsverwerking yang diartikan sebagai kehilangan hak yang mempersamakannya dengan verjaring serta tidak sesuai dengan hukum adat diganti dengan pelepasan hak (melepaskan haknya sendiri) yang memang dikenal dalam hukum adat tanah sebagai sumber dari UUPA. Dengan demikian mereka yang baru mengajukan gugatan setelah lewat lima tahun diterbitkannya sertipikat atas nama orang lain, ditolak oleh hakim atas dasar anggapan hukum telah melepaskan sendiri haknya.
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