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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber 

daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik 

langsung untuk kehidupan seperti bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun 

untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, 

pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana 

lainnya.1 Maka dari itu tanah mempunyai kedudukan penting bagi rakyat dan 

bangsa Indonesia karena merupakan satu-satunya kekayaan yang situasi 

apapun akan tetap dalam keadaan semula.  

Dalam dinamika pembangunan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”). 

Seiring dengan berjalannya jaman, gagasan atau pemikiran tentang 

pertanahan terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan 

                                                
1 Suradi, 2005, Hukum Agraria, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, hal.1 
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masyarakat sebagai dampak perkembangan di bidang politik, ekonomi, dan 

sosial budaya. 

UUPA sendiri adalah hukum tanah nasional yang berlaku di Negara 

Republik Indonesia. UU ini mengatur beberapa hak atas tanah dalam aspek 

perdata dan aspek administrasi, yang berisi politik pertanahan nasional, yang 

semuanya bertujuan untuk menciptakan unifikasi hukum pertanahan di 

Indonesia. UUPA merupakan hukum agraria nasional yang di-sanner dari 

hukum adat.2 Sebagai hukum tanah nasional, UUPA merupakan peraturan 

dasar/pokok bagi ke-44 aturan pelaksanaannya, baik yang berupa Undang-

Undang maupun peraturan pemerintah.  

Dalam UUPA juga terdapat unsur komunalistik religius konsepsi 

Hukum Pertanahan Nasional yang diterapkan dalam lembaga hukum Hak 

Bangsa.3 Secara tidak langsung dikatakan bahwa lembaga hukum “Hak 

Bangsa” timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan satu pihak 

(orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, 

baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan 

dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian Hukum tentang 

kepemilikan sebidang tanah, melalui permohonan hak dan pendaftaran tanah, 

agar dilakukannya pengukuran sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas 

                                                
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, 
Djambatan, Jakarta, 1989, hal. 3. 
3 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan 
TAP MPR RI IX/MPR/2001, Universitas Trisakti, 2002, hal. 30. 
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tanah sebagaimana diteegaskan dalam UUPA. Guna menjamin kepastian 

hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan 

batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan, banyak terjadinya sengketa 

tanah timbul dikarenakan letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. 

Berkaitan dengan hak atas tanah menurut Pasal 16 UUPA yang 

diantaranya adalah hak milik,hak guna bangunan,hak pakai dan hak guna 

usaha, menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik adalah “hak turun-temurun, 

terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat 

ketentuan dalam Pasal 6.” Sedangkan pengertian hak guna bangunan dalam 

Pasal 35 ayat (1) UUPA adalah “adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 

bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka 

waktu paling lama 30 tahun.” Dalam Hak Guna Bangunan (HGB) adalah 

kewenangan yang diberikan oleh pemerintah atau suatu hak yang didapatkan 

untuk menggunakan sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka 

waktu 30 tahun yang atas permintaan pemegang hak mengikat keperluan serta 

keadaan bangunan-bangunannya dan dapat diperpanjang sampai dengan 

jangka waktu maksimum 20 tahun. Bila dalam hak pakai adalah hak untuk 

menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai lagsung oleh 

negara atau tanah milik oranglain, apabila tidak bertentangan dengan jiwa dan 

ketentuan-ketentuan undang-undang. 

Seseorang yang memiliki hak atas tanah tertentu dapat dimungkinkan 

tersangkut sengketa karena beberapa faktor, misalnya penyerobotan atau 

penerobosan atas tanah yang dilakukan oleh pihak lain. Sengketa tanah ini 
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merupakan persoalan klasik, dan selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh 

karena itu, sengketa yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung 

secara terus-menerus, karena setiap orang memiliki kepentingan yang 

berkaitan dengan tanah.4 

Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar 

individu atau antar individu dengan Badan Hukum. Yang disengketakan 

beraneka ragam, baik menyangkut data fisik tanahya, data yuridisnya, atau 

karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah.5 

Berkaitan dengan perbuatan menyerobot, menerobos, menempati, atau 

membangun sebuah bangunan di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya 

dan menimbulkan kerugian bagi sang pemilik, merupakan sebuah perbuatan 

melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan 

melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan 

orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.6 Lebih 

jelasnya, pasal tersebut berisi bahwa: 

 “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”7  

                                                
4 Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik, Cetakan kedua, Tugujogja 

Pustaka, Yogyakarta, hal. 1 
5 Op.cit hal. 50 

6 R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, PT.Pradnya 
Paramita, Jakarta, hal. 346.  

7 Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 
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Berdasarkan rumusan pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu 

perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur 

berikut ini:8 

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige daad),  

2.  Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,  

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,  

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan 

kausal.  

Salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu 

tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Mengacu pada unsur-unsur 

diatas, perbuatan menempati tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seijin 

pemilik yang menimbulkan sengketa dapat termasuk dalam sebuah perbuatan 

melawan hukum jika menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau pemilik tanah 

tersebut. Konflik (sengketa) tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik 

dan selalu ada di mana-mana di muka bumi. Oleh karena itu, konflik yang 

berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus, 

karena setiap orang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah. 

Perkembangan konflik/sengketa tanah, baik secara kualitas maupun kuantitas 

selalu mengalami peningkatan, sedang faktor utama munculnya konflik tanah 

adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan 

tanah (manusia) untuk memenuhi kebutuhannya yang selalu bertambah terus.9 

                                                
8Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 

251-252 
9Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta: Tugujogja 
Pustaka, hal. 1 
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Jika perbuatan melawan hukum terdapat adanya jenis perbuatan yang 

paling tua dalam sejarah perbuatan melawan hukum yang dikenal dengan 

Trespass to Land dimana seseorang akan disebut trespasser ketika orang 

tersebut memasuki tanah yang dimiliki orang lain tanpa seizin pemiliknya, atau 

tidak meninggalkan tempat atau tanah tersebut ketika izinnya sudah dicabut. 

Dalam hal ini, penguasa tidak harus pemilik tanah atau bangunan, bisa jadi 

orang yang diberi kuasa oleh pemilik tanah. Melihat dari penjelasan dari 

trespass to land diatas sangat relevan dengan kasus-kasus yang terjadi dalam 

sengketa pertanahan yang umumnya terjadi di Indonesia.  

Oleh karenanya, berkaitan dengan uraian di atas, yang menjadi objek 

penelitian adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

66/pdt.G/2014/PN.Tsm, dimana pihak yang memiliki hak atas tanah yaitu para 

Penggugat yang merasa dirugikan oleh para Tergugat. Dalam kasus ini, para 

Tergugat telah menggunakan tanah yang mana merupakan obyek sengketa 

tersebut, para Tergugat telah membangun rumah dan sampai sekarang masih 

tinggal di tempat tersebut. Dalam hal ini para Pengguggat tidak pernah 

memberikan izin kepada para Tergugat untuk membangun, menghuni, dan 

menguasai tanah yang disebut objek sengketa. Objek sengketa merupakan 

tanah milik para Pengguggat.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK 

TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PERBUATAN MELAWAN 
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HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 

66/Pdt.G/2014/PN.Tsm.).” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan pemilik tanah menurut hukum Tanah 

Nasional? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik tanah 

sehubungan pihak lain yang tidak mau mengambalikannya 

dalam kaitannya Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan 

(putusan MA No. 66/pdt.G/2014/PN.Tsm)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan hukum ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kedudukan pemilik tanah berdasarkan 

hukum tanah nasional. 

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan 

pihak lain yang memakai tanah sehubungan pihak lain tidak 

mau mengembalikannya dalam kaitannya Perbuatan Melawan 

Hukum (Putusan MA No.66/Pdt.G/2014/PN.Tsm) 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberi tambahan kontribusi 
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bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktek maupun 

teoritis antara lain: 

1. Secara teoritis, memberi manfaat bagi pengembangan ilmu 

hukum agraria. 

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

intansi yang bersangkutan antara lain ; Mahasiswa,Hakim dan 

Pemilik Tanah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini digunakan sistematika penulisan hukum untuk 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dikaji dan 

untuk memberikan gambaran mengenai tiap-tiap bab yang akan dikemukakan. 

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara ringkas akan 

dijabarkan sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang. Rumusan masalah,tujuan 

penelitian,manfaat penelitian,sistematika penulisan dan daftar isi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini, dijelaskan landaskan teoritis dan landasan konseptual 

yang mendasari penelitian dalam skripsi ini. Terdapat pula uraian secara lebih 

mendalam mengenai sengketa kepemilikan tanah warisan akibat kepemilikan 

tanah tanpa sepengetahuan ahli waris. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan skripsi ini,landasan Teori,Tinjauan 

Umum, baik itu primer maupun sekunder,landasab konseptual, dan bahan non 

hukum yang menunjang pembahasan isi hukum, sifat analisis,serta hambatan 

dan penanggulangan yang dialami selama penelitian akan diuraikan dalam bab 

ini. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS  

  Pada bab inin diapaparkan mengenai hasil penelitian beserta 

pemecahannya yang dilandaskan ada teori-teori hukum, prnsio-prinsip 

hukum, dan peraturan perundang-undangan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penilitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


