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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, 

hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, akan tetapi 

lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup semua umat 

manusia didunia, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik 

secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.1 

Tanah merupakan bentuk dasar dari pembangunan, tanah ini memiliki 

manfaat dan memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara maupun rakyat 

karna pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada tanah. Oleh karena itu 

hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang 

seringkali lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 

yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  “bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pelaksanaan Pasal tersebut secara tidak 

langsung menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara 

hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum, maka tidak akan terlepas 

                                                           
1 Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko.Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2011), hal. 117 
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dari sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam 

masyarakat khususnya menyangkut tanah.2 

Menurut Boedi Harsono, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai satu 

pengertian yang telah diberi batasan resmi dalam Undang-Undang Pokok Agraria 

sebagaimana dalam pasal 4 bahwa hak menguasai dari negara ditentukan adanya 

macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.3 Dalam bentuk 

negara yang demikian, pemerintah akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan 

dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan/atau badan hukum sebagai 

masyarakat. Setiap Individu/ atau warga masyarakat dan badan hukum ingin selalu 

mempertahankan hak-haknya sedangkan pemerintah juga harus menjalankan 

kepentingan agar terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga 

masyarakat. Tata kehidupan masyarakat agar dapat berlangsung secara harmonis, 

diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat. 

Hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman, kaidah atau pun standard 

aturan-aturan yang dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas tanah 

sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang.4 

Dalam hal ini mewajibkan negara untuk dapat memberikan suatu jaminan kepastian 

hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena 

dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara. 

Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut, diundangkanlah Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dengan 

                                                           
2 Ali Achmad Chomzah. Hukum Pertanahan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002) hal. 111 
3 Boedi, Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, (Jakarta: Djambatan, 

1999) hal. 18.,  ISBN: 979-428-341-X 
4 Ibid, hal. 24 
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diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, berarti sejak saat itu Indonesia telah memiliki Hukum 

Agraria Nasional yang merupakan warisan kemerdekaan setelah pemerintahan 

kolonial Belanda. Dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan 

rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria. Bumi, air 

dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi yang 

amat penting untuk membangun masyarakat yang bersifat adil dan makmur 

sebagaimana yang dicita-citakan. Hal-hal mengenai tanah maka tidak lepas dari 

status kepemilikan tanah itu sendiri. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 menyebutkan bahwa Hak Milik digambarkan sebagai Hak yang paling 

penuh dan paling kuat yang bisa dimiliki atas tanah dan yang dapat diwariskan turun 

temurun serta suatu hak milik dapat dipindahkan kepada pihak lain.  

Dasar kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah terdapat dalam 

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh 

Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 

Pendaftaran tanah adalah upaya yang diadakan oleh pemerintah yang bertujuan 

untuk menjamin kepastian hukum di bidang hak-hak atas tanah. Pendaftaran tanah 

akan menghasilkan kepastian bukti hak atas tanah yang merupakan alat yang mutlak 

ada, sebagai dasar status kepemilikan tanah. Sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-

Undang Pokok Agraria maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 1 
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ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 

diketahui bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah 

dan satuan-satuan rumah susun, termaksud pemberian surat tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun 

serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 

1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berfungsi untuk mengetahui 

status bidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa 

dipergunakan. Dalam proses untuk memperoleh kekuatan hukum rangkaian 

kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis, pengajuan kebenaran materiil 

pembuktian data fisik dan data yuridis hak atas tanah, ataupun lain hal yang 

dibutuhkan sebagai dasar hak untuk pendaftaran tanah, dan atau riwayat asal usul 

pemilikan atas tanah, jual-beli, warisan, tidak terlepas pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dampak arti praktisnya selama belum dapat dibuktikan 

yang sebaliknya data fisik dan data yuridis dalam perbuatan hukum maupun 

sengketa didepan pengadilan harus diterima sebagai data yang benar. Setiap 

individu atau badan hukum lainnya tidak dapat menuntut tanah yang telah 

bersertipikat atas nama orang lain atau badan hukum lainnya jika selama lima tahun 

sejak dikeluarkan tidak mengajukan gugatan di pengadilan. Pelaksanaan untuk 

tercapainya jaminan dan kepastian hukum hak-hak atas tanah diselenggarakan 

pendaftaran tanah dengan mengadakan pengukuran, pemetaan tanah dan 

penyelenggaraan tata usaha hak atas tanah merupakan hubungan hukum orang atau 
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badan hukum dengan sesuatu benda yang menimbulkan kewenangan atas obyek 

bidang tanah dan memaksa orang lain untuk menghormatinya akibat dari pemilikan. 

Namun hingga saat ini masih belum adanya kesadaran dari sebagian besar 

masyarakat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah yang dimilikinya. 

Kesadaran masyrakat yang kurang akan hal tersebut seringkali terjadi 

permasalahan tanah yang muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Perselisihan atau sengketa pertanahan merupakan isu yang seringkali muncul dan 

selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambah banyaknya penduduk, 

perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk 

memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Masalah 

pertanahan memang merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif 

sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, 

ekonomi, politis, dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah 

pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus 

memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian 

persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat 

mengganggu stabilitas masyarakat.  

Menurut R. Soeprapto ada beberapa keuntungan jika kita mensertipikasi 

tanah yaitu: 

a. Dengan diperolehnya sertipikat hak atas tanah dapat memberikan rasa aman 

karena kepastian hukum hak atas tanah; 

b. Apabila terjadi peralihan hak atas tanah dapat dengan mudah dilaksanakan; 

c. Dengan adanya sertipikat, lazimnya taksiran harga tanah relatif lebih tinggi dari 

pada tanah yang belum bersertipikat; 
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d. Sertipikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit; 

e. Penetapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak akan keliru.5 

Sengketa tanah yang muncul dalam masyarakat semakin meningkat dan 

terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan, 

yaitu dengan banyak terjadi sengketa berkaitan dengan tanah. Salah satu sengketa 

yang sering terjadi adalah masalah keberadaan tanah yang tumpang tindih dalam 

berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu, 

fakta juga menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih terjadi 

adanya timpang. Sekelompok kecil masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan 

berlebihan, dan ada juga sekelompok besar masyarakat yang hanya memiliki tanah 

dalam jumlah sangat terbatas. Bahkan banyak pula yang sama sekali tidak memiliki, 

sehingga terpaksa hidup sebagai penggarap dan hanya memiliki Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) yang 

selalu dibayarkannnya setiap tahunnya dan beranggapan bahwa tanah tersebut 

adalah miliknya padahal yang sebenarnya SPPT-PBB tersebut bukan bukti 

kepemilikan sesungguhnya. Selain daripada itu penguasaan tanah oleh oknum-

oknum tertentu secara sepihakpun seringkali timbul dan bukan menjadi hal yang 

aneh di masyarakat.  

Sengketa tanah ini dapat terjadi diawali dari adanya pengaduan sesuatu pihak 

(orang/atau badan hukum), pengaduan-pengaduan masalah pertanahan pada 

dasarnya merupakan suatu fenomena yang mempersoalkan kebenaran atas suatu 

kepastian hukum yang berkaitan dengan pertanahan dan berisikan keberatan-

keberatan, tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun 

                                                           
5 R. Soeprapto. Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, (Jakarta: CV Mitra Sari, 1986) 

hal. 324 
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kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara 

administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan alasan-alasan 

tersebut di atas, sebenarnya tujuannya akan berakhir kepada tuntuan bahwa ia 

adalah yang lebih berhak dari yang lain atas tanah sengketa, oleh karena itu 

penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tersebut tergantung dari sifat/ atau 

masalah yang diajukan sehingga prosesnya memerlukan beberapa tahap tertentu 

sebelum diperoleh suatu keputusan. 

Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum ada beberapa macam, 

antara lain6:  

1. Masalah/persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai 

pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang 

belum ada haknya; 

2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai 

dasar pemberian hak (perdata);  

3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan 

yang kurang/tidak benar;  

4. Sengketa/masalah lain yang mengandung aspek sosial praktis (bersifat 

strategis). 

Berbagai macam permasalahan tersebut dalam hal ini Pemerintah untuk 

menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, menjadikan 

kepastian letak dan batas setiap bidang tanah sebagai faktor dan prioritas utama 

yang tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa 

tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. 

                                                           
6 Rusmadi Murad. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, (Bandung: Alumi, 1991) hal. 23 
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Masalah pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar diperlukan 

untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang tidak 

boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat 

perhatian yang serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka pengumpulan data 

penguasaan tanah tetapi juga dalam penyajian data pengusahaan/atau pemilikan 

tanah dan penyimpanan data tersebut. Dalam Undang-undang Pokok Agraria 

(UUPA) tidak pernah disebutkan sertipikat tanah, namun seperti yang tercantum 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C ada disebutkan “surat tanda bukti hak”. Dalam 

pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sering ditafsirkan sebagai sertipikat 

hak tanah. 

Sertipikat hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hak-orang 

perseorangan atau badan hukum-menjadikan yang bersangkutan sah memiliki 

bundle of rights. Yaitu; hak yang menggunakan dan memanfaatkan tanah, yaitu 

memiliki hak untuk menjual, mewariskan, menghibahkan, mewakafkan, 

melepaskan atau mengalihkan, membebankan dan mempertahankannya dari 

gangguan siapapun. Pelaksanaan hak atas tanah tersebut dibatasi hak pihak lain, 

hak masyarakat dan tidak boleh melanggar hukum. Kompleksitas pelaksanaan hak 

atas tanah oleh subyek hak menjadikan tidak semua orang dan korporasi boleh 

memiliki hak atas tanah.7 Masalah pertanahan bukan saja merupakan suatu masalah 

yang hanya mempunyai satu segi atau sisi saja, tetapi juga merupakan suatu 

masalah bersifat lintas sektoral, sehingga apabila tidak ditangani secara cermat, 

teliti dan profesional dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan. Benturan 

kepentingan ini, antara lain disebabkan karena tidak jelasnya hubungan antara 

                                                           
7 Gunanegara. Hukum Pidana Agraria, (Jakarta: PT Tatanusa, 2017), hal. 2 
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pihak-pihak yang menguasai atau menggarap tanah garapan yang belum 

diselesaikan oleh pemerintah, sedangkan di lain pihak kesadaran hukum 

masyarakat semakin meningkat dan kritis.8  Masalah hukum keagrariaan yang rumit 

dari hulu, berimbas pada stagnasi penegakan hukum keagrariaan. Penegakan 

hukum oleh administratur kurang dijalankan, akibat trends penyelesaian selalu 

diarahkan ke pengadilan.9 Penegakan hukum terkait permasalahan tentang 

pertanahan seharusnya dapat diselesaikan secara langsung tanpa harus ke 

pengadilan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang 

dimana sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertipikat 

berdasarkan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Pada dasarnya pilihan 

penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan 2 (dua) proses. Proses 

penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang 

proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. 

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum 

mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, 

lambat dalam penyelesaiannya.10 Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan 

menghasilkan kesepakatan kesepakatn yang bersifat “win-win solution”, dihindari 

dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan 

administratif, menyelesaikan komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga 

hubungan baik. Penggunaan pranata penyelesaian  sengketa diluar pengadilan 

tersebut kemudian diterapkan di Negara Indonesia yang dibuatkan melalui Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

                                                           
8 Achmad Rubai. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Malang: Bayumedia, 

2007), hal. 1 
9 Gunanegara.Op. Cit. hal. 6 
10 Rusmadi Murad. Loc.Cit  
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Sengketa, dalam peraturan tersebut telah menyediakan beberapa pranata pilihan 

untuk dapat melakukan Penyelesaian Sengketa (PPS) secara damai yang dimana 

hal tersebut dapat ditempuh oleh para pihak guna menyelesaikan sengketa atau beda 

pendapat perdata diantara mereka, apakah pendayagunaan pranata konsultasi, 

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pilihan Penyelesaian Sengketa 

(PPS) di luar pengadilan tersebut hanya dapat ditempuh apabila para pihak telah 

menyepakati penyelesaiannya melalui pranata Pilihan Penyelesaian Sengketa 

(PPS). Kemudian Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS) dalam penyelesaian 

sengketa diluar pengadilan ini berkembang pada kasus-kasus perkara lain seperti 

kasus-kasus perkara pidana tertentu dan sengketa tenaga kerja ataupun pada 

sengketa lingkungan dan sengketa tanah, sehingga pilihan penyelesaian sengketa 

diluar pengadilan tidak hanya berlaku pada kasus-kasus perdata saja. Oleh karena 

itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan 

datang. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling 

dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh 

karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan 

umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi 

yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.11 

Permasalahan tanah di Kabupaten Karawang sendiri beberapa tahun 

belakangan ini terdapat berbagai masalah pertanahan salah satu diantaranya adalah 

konflik antara PT Suryacipta Swadaya dengan Ahli Waris Almarhum Enju alias 

Pak Oyib. Almarhum Enju alias Pak Oyib telah meninggal dunia pada tanggal 19 

Maret 1979, almarhum semasa hidupnya meninggalkan ahli waris yaitu Oyib bin 

                                                           
11 Rusmadi Murad. Op.Cit. hal. 24 
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Enju dan Ike Agustina binti Enju sebagai anak serta Rengganis binti Hendi Suparna 

sebagai cucu, (anak dari almarhumah Iis Awangsih binti Enju). Almarhum Enju 

alias Pak Oyib semasa hidupnya memiliki 5 (lima) bidang tanah yang tercatat dalam 

Letter C Nomor 680, yang terletak di Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel (dahulu 

masuk wilayah Desa Mulyasejati, Kecamatan Telukjambe), Kabupaten Karawang. 

Keseluruhan bidang tanah yang dimiliki tersebut saat ini dikuasai oleh PT 

Suryacipta Swadaya, dan menurut keterangannya bidang-bidang tanah tersebut 

almarhum Enju alias Pak Oyib belum pernah merubah kepemilikannya dan/atau 

melakukan perbuatan hukum apapun yang dapat menjadikan beralih atau hapusnya 

hak tersebut kepada pihak lain. Maka dari itu ahli waris  almarhum Enju alias Pak 

Oyib mengajukan keberatan dangan ganti rugi atas bidang-bidang tanah yang telah 

dikuasai oleh PT Suryacipta Swadaya dikarenakan menurut para ahli waris yang 

berhak atas hak tanah tersebut adalah almarhum Enju alias Pak Oyib yang kini 

sudah meninggal. Bidang-bidang tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa 

sampai saat ini masih tetap tercatat atas nama Enju alias Pak Oyib tercatat dalam 

Letter C di Buku Desa Mulyasejati, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang 

dengan nomor C 680 tersebut diketahui bahwa luas tanah obyek sengketa kurang-

lebih seluas 5,436 Ha (lima koma empat ratus tiga puluh enam Hektar) atau sama 

dengan 54.560 m² (lima puluh satu ribu lima ratus enak puluh meter persegi), yang 

merupakan tanah berbukit dengan ketinggian rata-rata 5 meter tersebut baik pihal 

almarhum Enju bin Pak Oyib ataupun saksi-saksi yang didatangkan ke Pengadilan 

Negeri Karawang tidak mengetahui dan tidak dapat menunjukan batas-batas, 

termasuk pada penjualan atas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya yang pada 

saat ini telah diratakan sebagian oleh pihak PT Suryacipta Swadaya sejak tahun 
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2014. Para ahli waris almarhum Enju bin Pak Oyib yang mengajukan gugatan untuk 

menggugat PT Suryacipta Swadaya ke Pengadilan Negeri Karawang. Hal tersebut 

dilakukan oleh ahli waris almarhum Enju bin Pak Oyib tersebut untuk meminta 

pengembalian hak atas tanah yang dimilikinya dan meminta ganti kerugian, hingga 

saat ini permasalahan antara para pihak sudah sampai dengan upaya hukum yang 

dilakukan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung yakni dengan dikeluarkannya 

putusan Mahkamah Agung nomor 3010 K/Pdt./2015 yang telah berkekuatan hukum 

tetap ahwi waris almarhum Enju bin Pak Oyib dinyatakan tidak memiliki hak atas 

tanah-tanah obyek sengketa tersebut dan dari hasil putusan tersebut sudah tidak ada 

lagi upaya yang dilakukan oleh para pihak. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada untuk diangkat menjadi 

latar belakang dan menyusunya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul 

“ANALISIS YURIDIS PERKARA KEPEMILIKAN TANAH 

BERDASARKAN LETTER C ANTARA PT SURYACIPTA SWADAYA 

DENGAN AHLI WARIS ENJU ALIAS PAK OYIB (STUDI KASUS: 

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

3010K/Pdt./2015)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan merupakan suatu persoalan harus dicari pemecahannya, guna 

memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok dalam 

penulisan tesis. Permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah kekuatan hukum sertipikat Hak Guna Bangunan terhadap 

gugatan Pihak Ketiga? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung Perkara 

Nomor 3010 K/Pdt./2015, ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan tesis 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji dan memahami kekuatan hukum sertipikat Hak Guna 

Bangunan terhadap gugatan Pihak Ketiga. 

2. Untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim pada putusan 

Mahkamah Agung Perkara Nomor 3010K/Pdt./2015, ditinjau dari 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka, penelitian ini 

bermaksud untuk mendapatkan manfaat, yaitu berupa: 

1. Penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menambah masukan dan 

sumbangsi pemikiran sebagai bahan kajian bagi kalangan praktisi dan 

akademisi hukum dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya 
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dari sudut pandang hukum di bidang agraria, terutama yang berkaitan 

dengan permasalahan sengketa atas tanah, serta untuk memahami 

langkah-langkah, prosedur, dan aturan-aturan dalam menyelesaikan 

sengketa di peradilan serta mengetahui dan mengerti pertimbangan-

pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan untuk 

menghasilkan putusan bagi para pihak yang bersengketa.  

2. Penulisan ini secara Praktis, yaitu menganalisa pelaksanaan penerapan 

hukum pada proses di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung pada putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 

3010K/Pdt./2015 tentang putusan kepemilikan hak atas tanah yang 

didasari dengan Letter C dan sertipikat.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan agar sistematis, maka 

disusun sistematika penulisan yang terbagi atas 5 (lima) bagian atau bab dimana 

masing-masing bagian atau bab tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling 

terkait. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang, latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang landasan teori dan landasan 

konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini yang terdiri dari 

tinjauan umum tentang tanah, obyek hak atas tanah, pendaftaran 

tanah, asas dan tujuan pendaftaran tanah, sistem pendaftaran tanah, 

sengketa tanah dan bukti kepemilikan hak atas tanah. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan 

saran pada akhir penulisan tesis ini sesuai dengan metodologi 

penelitian dalam hukum berikut pendekatan-pendekatan yang 

digunakan. Oleh karena itu, pada bab ini lebih menjelaskan jenis 

penelitian, pendekatan yang dipakai penulis dalam melakukan 

penelitian serta sumber data atau bahan-bahan hukum yang 

digunakan oleh penulis dalam menulis tesis ini. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang 

dipertanyakan pada rumusan masalah yaitu tentang pengaturan 

penguasaan kepemilikan tanah PT Suryacipta Swadaya untuk 

sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 yang terletak di Desa 

Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, 

penyelesaian sengketa atas bukti kepemilikan tanah antara PT 
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Suryacipta Swadaya dengan Ahli Waris almarhum Enju bin Pak 

Oyib di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang 

pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3010K/Pdt./2015 dan 

Pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 

3010K/Pdt./2015. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Sebagai penutup dalam penulisan penelitian ini, penulis 

memberikan kesimpulan atas pembahasan yang telah diberikan pada 

bab-bab sebelumnya dan saran atas permasalahan yang terjadi agar 

pembaca mengerti dan mengambil manfaat atas penulisan ini. Oeh 

karena itu, bab ini dibagi menajdi 2(dua) bagian yaitu: kesimpulan 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


