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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Manusia adalah mahkluk sosial atau zoonpoliticon, maka dari itu 

manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara1. Dengan 

demikian, manusia merupakan mahkluk sosial yang memerlukan hubungan 

secara timbal balik dengan masyarakat di sekitarnya, oleh itu manusia 

memerlukan peraturan untuk mengatur tata cara hidup antar sesama manusia. 

Kebutuhan manusia ini tidak terbatas pada sesama manusia saja, tetapi 

manusia mempunyai beberapa kebutuhan lain. Kebutuhan perlu dipenuhi agar 

manusia dapat melanjutkan kehidupannya, dan kebutuhan yang dimaksud 

adalah Kebutuhan Primer, Sekunder dan Tersier. Kebutuhan Primer  terdiri 

atas kebutuhan sandang, pangan dan papan2.  

Manusia membutuhkan sandang, pangan dan papan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang 

dibutuhkan manusia. Kebutuhan pokok manusia terdiri dari tiga yakni 

sandang, pangan dan papan. Sandang contohnya adalah pakaian yang 

diperlukan oleh manusia, pangan adalah kebutuhan yang vital dalam 

kehidupan manusia yakni makanan dan yang terakhir adalah papan yakni 

rumah atau tempat tinggal yang beralaskan tanah. Ketiga kebutuhan ini harus 
 

1 Soehino, Ilmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hal 25. 
2 Nur Rohman, Pengertian Kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier Beserta Dengan Cotohnya, 
https://akuntanonline.com/pengertian-kebutuhan-primer-sekunder-tersier/ , 2018. 
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dipenuhi agar manusia dapat menjalani kehidupan yang layak, namun untuk 

memenuhi kebutuhan yang mendesak, manusia dapat melakukan perbuatan 

yang mendesak dan dilakukan tanpa pemikiran yang matang sehingga 

perbuatan mereka tersebut dapat merugikan orang lain3. 

Dalam fungsinya untuk memberikan perlindungan kepentingan bagi 

manusia, selain itu hukum memiliki tujuan dan hukum juga mempunyai 

sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum itu tersendiri adalah 

menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan juga 

keseimbangan. Dengan adanya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan 

segala kepentingan manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan tersebut 

hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan dalam 

masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah 

hukum serta memelihara kepastian hukum4.  Sebagai warga negara yang taat 

akan hukum sudah sepatutnya apabila hendak ingin membeli tanah harus 

memiliki sertifikat akan tanah sebagai tanda bukti akan adanya kepastian 

hukum yang diterima. 

Dalam memperoleh tanah dibagi menjadi 3 cara yakni jual beli, waris 

dan hibah. Pengertian jual beli berdasarkan pasal 1457 KUH Perdata yang 

merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang dijanjikan, Waris merupakan proses pengalihan harta 
 

3 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal 
153. 
4 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 2. 
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warisan dari pewaris kepada ahli waris yang berupa segala sesuatu 

peninggalan yang berupa aset dan hutang yang ditinggalkan oleh pewaris, 

Berdasarkan pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan adalah suatu persetujuan 

dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-

cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang 

menerima penyerahan barang itu. Undang-Undang hanya mengakui 

penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. 

Dalam KUHPerdata hukum perdata dibagi menjadi 4 buku yakni buku 

pertama yang mengatur tentang manusia atau perorangan, buku kedua yang 

mengatur mengenai benda, buku ketiga mengatur mengenai perikatan dan 

buku keempat mengatur mengenai pembuktian dan daluarsa.5 Disini waris 

diatur di dalam buku kedua yakni mengenai benda yang diatur dalam pasal 

584 KUH Perdata (BW) Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh 

selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat 

waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut 

surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu 

peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang 

yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.  

Berdasarkan hukum waris, waris hanya dapat dilaksanakan apabila 

pewaris atau pemilik harta telah meninggal dunia. Waris dapat dibagikan 

kepada ahli waris apabila pewaris atau pemilik harta tersebut telah meninggal 

 
5 Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal 1. 
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dunia.6 Walaupun pewaris atau pemilik harta telah membuat surat wasiat 

(testamen) tetap saja pewarisan hanya dapat dilaksanakan pada saat pemilik 

harta telah meninggal dunia. 

Hukum waris merupakan perpindahan antara hak dan kewajiban dari 

pewaris kepada ahli warisnya. Persyaratan pewarisan dapat dipenuhi apabila 

memenuhi tiga hal ini yaitu terdapat pewaris, adanya harta yang berbentuk 

boedel (aktiva dan passiva) dan adanya ahli waris. Namun apabila tidak dapat 

memenuhi ketiga persyaratan tersebut maka harta dari pewaris atau pemilik 

harta jatuh kepada negara. Hukum waris adalah bagian dari hukum kekayaan, 

kekayaan merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak 

dan kewajiban yang tidak memiliki nilai uang tidak dapat diwariskan.7 

Harta warisan dibagi menjadi 2 yakni benda bergerak dan benda tidak 

bergerak. Hal ini tercantum di dalam Pasal 504 KUHPerdata, benda 

dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. 

Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya mengatakan bahwa suatu benda dapat 

tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (“onroerend”) pertama 

karena sifatnya, kedua tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang 

demikian ditentukan oleh Undang-Undang.8 Benda yang tidak dapat bergerak 

berupa tanah. 

 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta:PT Intermasa, 2010), hal 61 
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Seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk 

mempergunakan tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas tanah yang 

dimaksud terdapat di dalam pasal 16 jo pasal 53 UUPA, antara lain:  

1. Pengertian hak milik menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 UUPA adalah hak 

yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 

tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6 UUPA,  

2. Menurut ketentuan pasal 28 ayat 1 UUPA, Hak guna usaha adalah hak 

untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam 

jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan,  

3. Pasal 35 ayat 1 UUPA menerangkan bahwa hak guna bangunan adalah 

hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah 

yang bukan miliknya sendiri selama jangka waktu tertentu,  

4. Pasal 41 ayat 1 UUPA mengatakan bahwa hak pakai adalah hak untuk 

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung 

oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan 

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat 

yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 

tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 

pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan 

ketentuan-ketentuan Undang-undang ini,  

5. Hak sewa berdasarkan pasal 44 ayat 1 UUPA mengatakan bahwa 

seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, 

apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan 
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bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai 

sewa. 

6. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan diatur didalam pasal 46 

ayat 1 dan ayat 2 UUPA:  

(1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat ipunyai 

oleh warga-negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak 

dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. 

7. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 

ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 53. 

Diantara ketujuh hak atas tanah diatas memang yang paling kuat 

adalah hak milik dikarenakan hak milik memiliki sifat yang turun menurun, 

terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang, dengan mengingat 

ketentuan pasal 6 UUPA yakni semua hak atas tanah mempunyai fungsi 

sosial dan juga berdasarkan pasal 20 ayat 2 UUPA mengatakan bahwa hak 

milik juga dapat beralih maupun dialihkan kepada pihak lain.  
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Penulis dalam skripsi ini ingin mengungkapkan apa yang menjadi 

permasalahan yang ada dalam isi Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Tng. 

Bahwa seseorang bernama M. AHARI telah meninggal dunia dan semasa 

hidupnya Almarhum M. AHARI telah menikah dua kali, yakni yang pertama 

menikah dengan Almarhumah Ny. ENTING, dari pernikahan tersebut mereka 

dikaruniai tiga orang anak yaitu: SITI AMINAH (TERGUGAT-I), 

SUWARDI (TERGUGAT-II) dan Ir, ABNU MUDJID (TERGUGAT-III). 

Sedangkan untuk pernikahan kedua dengan Almarhumah Ny. MARYUNAH, 

dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai delapan anak yaitu: SUTARNA 

(PENGGUGAT-I), NUSA RAHMAN (PENGGUGAT-II), ASNURRIYAH 

(PENGGUGAT-III), KARPINI (PENGGUGAT-IV), GUNAWAN 

(PENGGUGAT-V), ATI RUHYATI (PENGGUGAT-VI), SUBANDI, SH 

(PENGGUGAT-VII) dan KUSNAEFI (PENGGUGAT-VIII). Dengan 

demikian Almarhum M. AHARI sebagai Pewaris meninggalkan Ahli Waris 

11 (sebelas) orang anak, selain itu tidak ada Ahli Waris lainnya. 

  Awal mula permasalahan muncul ketika Almarhum M. AHARI 

memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Kp. Pasir Rt.002 / Rw.01 Desa 

Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Saat ini tanah 

tersebut dikuasai oleh TERGUGAT-1 oleh karena Sertifikat Hak Milik atas 

nama dimaksud sudah atas nama TERGUGAT-1. PARA PENGGUGAT 

menganggap bahwa adanya kecurangan yang dilakukan dari TERGUGAT-I, 

TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III yang telah melakukan perbuatan 

melawan hukum, disebabkan beberapa faktor, antara lain: bahwa Almarhum 
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M. AHARI selain menikah dengan Almarhumah Ny. ENTING juga telah 

menikah dengan Almarhumah Ny. MARYUNAH. Hal ini dihilangkan dalam 

silsilah keturunan dari Almarhum M. AHARI oleh TERGUGAT-I, 

TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, adanya surat pernyataan dari PARA 

TERGUGAT yang menyatakan adanya hibah sepihak yang dibuat oleh 

PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT telah bersekongkol untuk 

berupaya menerbitkan sertifikat tanah, dan dengan mengurus sertifikat, kini 

berhasil mengusai objek sengketa tersebut, Para tergugat telah melanggar 

ketentuan dari pasal 1365 KUHPerdata, pasal 1868 KUHPerdata dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. 

Para penggugat menganggap permasalahan tersebut tidak hanya 

perbuatan melawan hukum tetapi mereka menganggap bahwa permasalahan 

ini merupakan permasalahan warisan dikarenakan dikatakan bahwa 

Almarhum M. AHARI pernah membeli sebidang tanah dan posisi Almarhum 

M. AHARI disini adalah pewaris dan juga ayah dari para turut penggugat 

maupun turut penggugat selaku ahli waris, maka dari itu wajar bahwa pihak 

yang dirugikan menuntut keadilan untuk mencari jawaban yang jelas atas 

penyelesaian permasalahan tersebut.  

Melihat uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

menyusun tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Kelemahan Unsur 
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Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuktian Putusan Nomor 

02/Pdt.G/2014/PN.Tng”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah : 

1. Bagaimana seharusnya penggugat membuktikan unsur Perbuatan Melawan 

Hukum dalam isi gugatannya ? (studi kasus no 02/Pdt.G/2014/PN.Tng.) 

2. Apakah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan 

nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Tng sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya penggugat membuktikan unsur 

perbuatan melawan hukum dalam isi gugatannya. 

2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 

02/Pdt.G/2014/PN.Tng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis dari di buatnya karya tulis ilmiah ini adalah sebagai 

berikut: 



 

10 
 

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum dibidang hukum perdata dan 

hukum agrarian khususnya yang berkaitan dengan sengketa tanah. 

2. Memberikan sumbangan dalam bentuk referensi kepada setiap orang 

yang sedang ingin membuat karya tulis ilmiah lainnya mengenai 

topik yang berhubungan dengan skripsi ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bemanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara 

meningkatkan cara menganalisa dan mencari solusi dalam suatu 

kejadian khususnya dibidang hukum perdata. 

2. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat memperoleh 

pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara aktif, kreatif, 

dan menyenangkan melalui metode analisis, dan mahasiswa dapat 

tertarik mempelajari ilmu hukum sehingga perkembangan 

kemampuan berpikir mahasiswa dapat meningkat. 
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3. Bagi Masyarakat  

Sebagai tambahan informasi tentang perbuatan melawan hukum di 

bidang waris terkait tanah. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini merupakan uraian susunan dari tesis secara teratur, 

agar dapat dengan mudah diketahui hubungan antara bab yang satu dengan 

bab yang lainnya. Untuk memudahkan pembahasan, penulis membagi 

penulisan dalam tesis ini menjadi 5 bab, yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar 

belakang pemilihan judul tentang “Tinjauan Yuridis 

Tentang Kelemahan Unsur Perbuatan Melawan 

Hukum Dalam Pembuktian Putusan Nomor 

02/Pdt.G/2014/PN.Tng”, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini akan dijelaskan secara umum 

mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori yang 

digunakan dalam pembahasan proposal. 
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BAB III :  METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode 

penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini yang terdiri dari macam penelitian, tipe 

penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik 

pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisa putusan 

Pengadilan Negeri Tangerang mengenai perkara 

waris. Yang terdiri dari duduk perkara, 

pertimbangan hakim dan analisis penulis. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 


