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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan kepada 

bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam 

menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan 

penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti 

memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, untuk 

mati pun manusia memerlukan sebidang tanah.1 Oleh karena itu, tanah merupakan 

suatu hal yang berharga bagi masyarakat sehingga semua orang bersaing saling 

berebut untuk memiliki tanah.  

Menurut Irawan Soerodjo : 
 “Kebutuhan yang terus meningkat sedangkan ketersediaan tanah yang 
tidak bertambah tidak jarang menyebabkan terjadinya sengketa yang 
cukup pelik sehingga tidak mudah untuk menyelesaikan masalah 
tersebut dengan cepat.”2 
 

Menurut Achmad Rubaie:  
“Tanah sebagai salah satu sektor agraris maupun investasi merupakan 
faktor penting bagi masyarakat sebagai capital asset misalnya tanah 
telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, tidak saja 
sebagai bahan perniagaan tetapi juga sebagai objek spekulasi. Di satu 
sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, di sisi lain harus dijaga 
kelestariaannya.”3 

 
Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan 

jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, karena itu perlu diciptakan suatu 

                                                
1 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995), hal. 7 
2 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak atas Tanah di Indonesia, (Arkola: Surabaya, 2002), hal. 

25 
3 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Bayumedia: Malang, 

2007), hal. 1 
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kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah, melalui suatu proses 

pencatatan secara sistematis atas setiap bidang tanah, baik mengenai data fisik 

maupun yuridis, dan kegiatan semacam ini dikenal dengan sebutan pendaftaran 

tanah. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, pemerintah telah 

mengeluarkan aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“selanjutnya disebut UUPA”)4, kemudian 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

(“selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah Lama”) diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (“selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah”)5 

tentang Pendaftaran Tanah. Fungsi pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin 

kepastian hukum. Dalam hal ini sertipikat merupakan surat tanda bukti berupa 

salinan dari peta dan buku pendaftaran tanah yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data yuridis dan data fisik yang termuat di 

dalamnya. 

Tanah yang merupakan permukaan bumi adalah tempat manusia hidup 

dan berkembang, serta sebagai sumber bagi segala kepentingan hidupnya. Oleh 

karena fungsi tanah tersebut, setiap pribadi berkeinginan untuk menguasai dan 

memilikinya. Hal inilah yang menimbulkan berbagai masalah tanah. Demi 

menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah tersebut, perlu 

dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah. UUPA telah mengatur pendaftaran 

                                                
4 Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2043, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jakarta, Tanggal 24 September 1960 
5 Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1997 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3696, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 
Tentang Pendaftaran Tanah, Jakarta, Tanggal 8 Juli 1997 
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tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Tujuan 

pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 PP Pendaftaran Tanah, yaitu : 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 

bersangkutan;  

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar;  

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi. 

Meskipun Pendaftaran Tanah merupakan solusi dari kepastian hukum 

untuk melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh rakyat Indonesia, namun 

dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia belum berjalan dengan 

lancar dan masih mengalami banyak kendala. Menurut Mochammad Tauhid:  

“Soal agrarian (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, 
karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan 
terhadap tanah berarti perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk 
itu orang rela menumpahkan darah mengorbankan segala yang ada 
demi mempertahankan hidup selanjutnya”6 
 

Pada dasarnya sumber konflik pertanahan sekarang ini sering terjadi antara lain 

disebabkan oleh:7 

1) Pemilikan/penguasaan tanah tanpa izin (penyerobotan tanah); 

                                                
6 Mochammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat 
Indonesia, (Yogyakarta: STPN Press, 2009), hal. 3 
7 Lutfi I Nasoetion, Konflik Pertanahan (Agaria) Menuju Keadilan Agraria, (Bandung: Yayasan 
Akatiga, 2002), hal. 112 
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2) Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan non pertanian; 

3) Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah; 

4) Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah 

(hak ulayat); 

5) Lemahnya posisi masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan 

tanah; 

6) Permasalahan pertanahan dalam penerbitan sertipikat antara lain: 

 a) proses penerbitan sertipikat yang lama dan mahal; 

 b) sertipikat palsu; 

 c) sertipikat tumpang tindih (overlapping); 

 d) pembatalan sertipikat; 

Dalam hal ini tanah yang adalah merupakan kebutuhan mendasar 

membuat semua orang berkeinginan untuk bisa memiliki tanah dengan jalan dan 

cara apapun untuk memperoleh tanah tersebut. Menurut Mariam Darus 

Badrulzaman : 

“Kemutlakan hak milik atas tanah dalam hukum perdata, dapat dilihat 
dari kelima ciri berikut: hak menikmati secara leluasa, hak menguasai 
terkuat, tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak menganggu 
hak orang lain, dan dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan 
ganti rugi.”8 
 

Kepemilikan hak atas tanah dapat beralih dengan melepaskan hubungan hukum 

antara pemegang hak atas tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti 

kerugian atas dasar musyawarah. Pemberian ganti rugi dari pelepasan hak karena 

adanya prinsip menghormati hak yang sudah ada. Keabsahan pelaksanaan 

                                                
8 Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Banda Nasional, (Bandung: Alumni, 
1997), hal. 128 
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pengambilalihan hak atas tanah didasarkan pada kesepakatan antara pemegang 

hak atas tanah atau yang menguasainya dengan pihak yang akan memperoleh 

tanah atau yang membutuhkan tanah. Dalam proses pengambilalihan hak atas 

tanah berlaku hukum perjanjian dalam hukum perdata yang berarti bahwa sahnya 

perbuatan hukum pengambilalihan antara lain syarat-syarat yang telah ditentukan 

dalam hukum perjanjian. 

Setiap orang atau badan hukum akan mendapatkan hak atas tanah jika 

memiliki alat bukti kepemilikan berupa sertipikat atau surat izin lainnya sehingga 

berwenang dan berhak untuk mempergunakan tanah tersebut. Setiap penggunaan 

tanah yang tidak didasarkan atas hak atas tanah adalah suatu tindakan yang 

melawan hukum. Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu bentuk 

penggunaan ataupun pemanfaatan sebidang tanah tanpa seijin atau sepengetahuan 

bahkan secara melawan hukum atas suatu bidang tanah. Penguasaan tanah tanpa 

hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status 

penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak, maupun 

yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. Penguasaan dan penggunaan tanah 

tanpa ada landasan haknya (ilegal) tidak dibenarkan. Banyak sekali terjadi 

perbuatan melawan hukum akibat penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah. Di 

mana seseorang bisa menikmati hasil tanah orang lain yang dikuasai secara 

melawan hukum, tetapi karena perbuatan orang lain yang telah menguasai 

tanahnya tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan kenikmatan dalam 

hidupnya kemudian perbuatan tersebut membawa kerugian bagi orang yang 

tanahnya telah dikuasai oleh orang lain.  
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Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perdata 

(“selanjutnya disebut KUHPerdata”) yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar 

hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.9 Selain dalam 

KUHPerdata, pemerintah juga mengatur tentang penguasaan tanah tanpa hak yaitu 

dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 

1960 (“selanjutnya disebut Perppu 51/1960”)10 Tentang Larangan Pemakaian 

Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang menyatakan larangan 

pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.  

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang 

dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan 

tanah tersebut yang bukan tanah miliknya serta tanpa alas hak, tanpa sertipikat 

hak atas tanah dan juga secara melawan hukum. Kenyataan menunjukkan bahwa 

hampir semua kasus yang berkaitan dengan pertanahan merupakan suatu 

perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai tanah milik orang lain secara 

tanpa hak yang kemudian menimbulkan sengketa perdata. Sengketa perdata 

terhadap kepemilikan tanah banyak terjadi di masyarakat, salah satunya kasus 

penyerobotan tanah. Kasus ini terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 

26/Pdt.G/2014/PN-SBG. Kepemilikan tanah yang diperoleh suatu pihak melalui 

proses jual beli. Setelah proses jual beli, tanah tersebut belum dilakukan 

                                                
9 R. Subekti, dan R. Tjittrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya, 
Paramitha, 1992), hal. 288 
10 Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1960 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 2106, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1960, Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak 
atau Kuasanya, Jakarta, Tanggal 14 Desember 1960 
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pendaftaran tanah dan belum bersertipikat, bukti kepemilikannya hanyalah 

berdasarkan Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi. Hal ini menyebabkan munculnya 

sengketa tanah, ketika ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut tanpa izin 

dan pihak lain tersebut membuktikan bahwa ia telah memiliki sertipikat hak milik 

atas tanah tersebut. Kepemilikan hak atas tanah dalam sengketa perdata ini 

tentunya sangat membingungkan.  

Sengketa perdata merupakan suatu permasalahan yang menyangkut 

kepentingan antara individu dengan individu mengenai kepentingan pribadi.11 

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau 

badan hukum) 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. Penyelesaian terhadap sengketa tersebut menjadi hal terpenting untuk 

menutup terjadinya permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Latar belakang munculnya masalah ini berawal dari tanah 

perumahan/pertanian kepemilikan Harapan Simamora yang sekarang sudah 

meninggal dunia (almarhum). Tanah almarhum Harapan Simamora merupakan 

tanah yang berasal dari orang tuanya yaitu Sarme Simamora yang dimiliki sejak 

tahun 1981. Setelah Sarme Simamora meninggal, tanah tersebut diwariskan 

kepada Tiabasa Br Simatupang sebagai isteri Sarme Simamora serta anak-

anaknya yaitu Harapan Simamora, Andi Simamora, dan Mardongan Tua 

Simamora. Pada Tahun 1997, sebagian tanah warisan tersebut dijual oleh Harapan 

                                                
11 Salindeho, Manusia Tanah Hak dan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 33 
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Simamora kepada Penggugat I, Tergugat II, dan Penggugat IV melalui proses 

pelepasan hak dengan ganti rugi. 

Proses pelepasan hak dengan ganti rugi dilakukan antara Harapan 

Simamora (almarhum) dengan Muslina Tanjung berdasarkan Surat Pelepasan 

Ganti Rugi Nomor 311/SPH-GR/CSB/VI/1997 tertanggal 26 Juni 1997., Harapan 

Simamora dengan Murniati Tanjung dengan Surat Pelepasan Ganti Rugi Nomor 

314/SPH-GR/CSB/VI/1997 tanggal 26 Juni 1997 yang kemudian oleh Murniati 

Tanjung dialihkan/dilepaskan haknya dengan ganti rugi kepada Kander Tua 

Manalu dan Nora Sitompul dengan Nomor 492/SPH-GR/CSB/VIII/2001 tanggal 

8 Agustus 2001. Lalu Harapan Simamora dengan Anseli dengan Surat Pelepasan 

Ganti Rugi Nomor 550/SPH-GR/CSB/VIII/1997 tertanggal 18 Agustus 1997.  

Muslina Tanjung memiliki tanah yang luasnya ±200 m2 (kurang lebih 

dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi 

Nomor 311/SPH-GR/CSB/VI/1997 tertanggal 26 Juni 1997, Kander Tua Manalu 

dan Nora Sitompul adalah suami isteri memiliki tanah yang luasnya ±200 m2  

(kurang lebih dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan 

Ganti Rugi Nomor 492/SPH-GR/CSB/VIII/2001 tertanggal 8 Agustus 2001, 

Anseli memiliki tanah yang luasnya ±400 m2  (kurang lebih empat ratus meter 

persegi) berdasarkan Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 550/SPH-

GR/CSB/VIII/1997 tertanggal 18 Agustus 1997. 

Muslina Tanjung, Kander Tua Manalu, Nora Sitompul, Anseli sebagai 

pemilik dari bidang-bidang tanah perumahan/pertanian tersebut telah berbuat dan 

bertindak sebagai pemilik yang beritikad baik, yaitu dengan melakukan perawatan 
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terhadap bidang tanah perumahan/pertanian tersebut, yakni 

membersihkan/memotong pohon-pohon liar, membabat rumput atau semak, 

menimbun dengan tanah sedikit demi sedikit, dan lain-lain. Hal ini tidak membuat 

pihak manapun keberatan termasuk Para Tergugat. 

Akan tetapi tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat (Muslina 

Tanjung, Kander Tua Manalu, Nora Sitompul, dan Anseli), ada seorang bernama 

Rosmi Simanjuntak yang memiliki suami bernama Ucok Nippon, menimbuni 

tanah perumahan/pertanian milik Para Penggugat dengan tanah merah. Luas tanah 

perumahan/pertanian yang ditimbuni Ucok Nippon, yaitu milik dari Muslina 

Tanjung secara keseluruhan, milik Kander Tua Manalu dan Nora Sitompul secara 

keseluruhan, milik Anseli sebagian, totalnya ±500 m2 (kurang lebih lima ratus 

meter persegi).  

Para Penggugat telah menegur dan melarang Ucok Nippon, tetapi suami 

dari Rosmi Simanjuntak tersebut tidak mengindahkan teguran atau larangan Para 

Penggugat. Ucok Nippon tetap melakukan kegiatan penimbunan dengan alasan 

bahwa tanah sengketa adalah milik dari Rosmi Simanjuntak berdasarkan sertipikat 

Hak Milik Nomor 421/Kalangan tertulis bahwa pembukuannya tertanggal 04 

Agustus 1997 dan penerbitan sertipikatnya tertanggal 11 Agustus 1997 atas nama 

Rosmi Simanjuntak. Menurut Rosmi Simanjuntak, sertipikat hak milik tersebut 

sudah diperoleh terlebih dahulu sebelum Surat Pelepasan Ganti Rugi Para 

Penggugat tersebut. Namun Siti Asiyah Pakpahan selaku isteri almarhum Harapan 

Simamora mendalilkan bahwa ia tidak mengetahui kalau tanah milik almarhum 

Harapan Simamora sudah dijual kepada pihak lain dan tanah sengketa tersebut 
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bukan milik almarhum Harapan Simamora. Sedangkan Murniati Tanjung pada 

dasarnya telah membenarkan dalil dari Para Penggugat, terutama Kander Tua 

Manalu dan Nora Sitompul yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik 

almarhum Harapan Simamora yang telah dialihkan kepada Murniati Tanjung dan 

selanjutnya dialihkan kepada Kander Tua Manalu dan Nora Sitompul berdasarkan 

surat pelepasan hak dengan ganti rugi. Jadi sewaktu Para Penggugat menegur 

Rosmi Simanjuntak, ia tetap menjawab bahwa tanah perumahan/pertanian yang 

ditimbuni oleh suaminya itu, adalah milik mereka dan oleh karenanya mereka 

berhak untuk menimbunnya. Namun setelah Para Penggugat meneliti Sertipikat 

Hak Milik Nomor 421/Kalangan itu, maka secara jelas objek tanah Sertipikat Hak 

Milik tersebut merupakan bagian dari Surat Pelepasan Hak Ganti Rugi yang 

dimiliki Para Penggugat.  

Berdasarkan perkara putusan ini maka kedudukan para pihak, yaitu 

Muslina Tanjung sebagai Penggugat I, Kander Tua Manalu sebagai Penggugat II, 

Nora Sitompul sebagai Penggugat III, dan Anseli sebagai Penggugat IV. 

Selanjutnya disebut Para Penggugat, menggugat Siti Asiyah Pakpahan (isteri 

almarhum Harapan Simamora) sebagai Tergugat I, Murniati Tanjung sebagai 

Tergugat II, Rosmi Simanjuntak sebagai Tergugat III, dan juga melibatkan Badan 

Pertanahan Nasional sebagai Tergugat IV agar dari pihak Badan Pertanahan 

Nasional dapat menyatakan yang sebenarnya mengenai Sertipikat Hak Milik 

Nomor 421/Kalangan tersebut. Bahwa oleh karena itu, Rosmi Simanjuntak patut 

dan wajar dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Tujuan Para 

Penggugat membeli bidang-bidang tanah tersebut adalah untuk rumah tinggal, 
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namun karena perbuatan Rosmi Simanjuntak tersebut, Para Penggugat terhalang 

untuk membangun rumah, maka hingga saat ini mereka harus tinggal di rumah 

sewa. Dalam hal ini, Para Penggugat mengalami kerugian sebagaimana yang 

dikemukakan di atas untuk masing-masing Penggugat mengalami kerugian 

sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap tahunnya 

dan Tergugat III bertanggung jawab membayarnya secara tunai kepada Para 

Penggugat setelah putusan di dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap 

(gewijsde) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga.  

Kasus di atas telah mendapat keputusan Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Sibolga, pada hari Selasa, 7 Juli 2015 dengan putusan Nomor 

26/Pdt.G/2014/PN.Sbg antara lain: 

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan bahwa proses Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi antara Harapan 

Simamora (sekarang telah almarhum suami dari Tergugat I) dengan 

Penggugat I, Tergugat II, dan Penggugat IV adalah sah dan berkekuatan 

hukum; 

3. Menyatakan bahwa proses Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi antara 

Tergugat II dengan Penggugat II dan Penggugat III adalah sah dan 

berkekuatan hukum; 

4. Menyatakan bahwa tanah perumahan/pertanian terperkara yang dahulu 

disebut sebagai Desa Hajoran, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli 

Tengah dan sekarang disebut Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, 
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Kabupaten Tapanuli Tengah adalah milik dari Penggugat I, Penggugat II, 

Penggugat III dan Penggugat IV; 

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah yang beritikad baik 

atas tanah perumahan/pertanian terperkara dan oleh karenanya berhak 

melakukan kegiatan pembangunan diatasnya; 

6. Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatigedaad) dan Tergugat III harus bertanggung jawab terhadap 

semua akibat hukum yang timbul (konsekuensi hukum) dari tindakan/ 

perbuatan Tergugat III terhadap objek sengketa; 

7. Menghukum Tergugat III dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya 

untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para 

Penggugat dalam keadaan baik, serta kosong dan bila perlu dengan bantuan 

aparat keamanan atau Polri; 

Dalam uraian latar belakang di atas, bukti kepemilikan tanah berupa 

surat keterangan ganti rugi atau akta pelepasan hak atas tanah adalah penting, 

hanya saja pendaftaran tanah harus tetap dilakukan supaya mendapatkan bukti 

kepemilikan yang lebih kuat yaitu sertipikat hak milik. Pendaftaran tanah ini 

sangat penting untuk menghindari terjadinya sengketa tanah. Namun berdasarkan 

putusan di atas, meskipun seseorang telah memiliki bukti kepemilikan berupa 

surat pelepasan hak ganti rugi atau sertipikat, bukti tersebut tidak dapat dinilai 

semata-mata dari kekuatan pembuktiannya saja tetapi juga harus dicek 

kebenarannya karena sengketa tanah di masyarakat juga masih tetap terjadi 

walaupun bukti kepemilikannya berupa sertipikat, misalnya adanya penguasaan 
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tanah tanpa hak, sertipikat palsu, dan lain-lain. Hal tersebut menarik untuk dikaji 

bagi penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam 

bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum 

Terhadap Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan 

Negeri Nomor 26/Pdt.G/2014/PN-SBG)” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang terdapat dalam 

Sengketa Penguasaan Tanah Tanpa Hak dalam perkara Nomor 

26/Pdt.G/2014/PN-SBG? 

2. Bagaimana mekanisme proses Pendaftaran Tanah menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 agar penyerobotan tanah seperti dalam 

perkara Nomor 26/Pdt.G/2014/PN-SBG tidak terjadi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang 

terdapat dalam sengketa Penguasaan Tanah Tanpa Hak dalam perkara 

Nomor 26/Pdt.G/2014/PN-SBG. 

2. Untuk mengetahui mekanisme proses Pendaftaran Tanah yang benar 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah agar penyerobotan tanah seperti dalam perkara Nomor 

26/Pdt.G/2014/PN-SBG tidak terjadi.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran pada pengembangan ilmu hukum di bidang pertanahan tentang 
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sengketa pertanahan. Selain itu dapat memperluas pandangan ilmiah 

mengenai fungsi peradilan perdata dalam menyelesaikan sengketa 

pertanahan guna memberikan perlindungan hukum. 

2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pembuat Undang-undang di 

bidang pertanahan untuk melakukan pembaharuan peraturan perundang- 

undangan serta dasar hukumnya, sehingga mengurangi terjadinya sengketa 

pertanahan. Selain itu, sebagai bahan informasi bagi para pelaksana 

kebijakan dalam mengambil langkah-langkah perumusan kebijakan 

pertanahan di Indonesia. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam tesis sebanyak 5 (lima) bab, 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang 

diadakannya penelitian ini sekaligus menjelaskan perkara dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 26/Pdt.G/2014/PN-SBG. Bab ini juga memuat tentang 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penelitian yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penganalisaan 

masalah yang berkaitan dengan penguasaan tanah tanpa hak serta dikeluarkannya 

seritifikat hak milik yang tumpang tindih oleh Kantor Pertanahan Kota Sibolga. 
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Teori-teori lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data.  

BAB III. METODE PENELITIAN 

Memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau 

deskripsi yang lebih rinci mengenai objek dan metode yang digunakan. Adapun 

faktor penelitiannya metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 

beberapa sub bab yaitu hasil pengumpulan data yang meliputi kasus posisi, 

ringkasan putusan pengadilan dan pertimbangan hukumnya; serta analisis dan 

pembahasan yang terdiri dari faktor penyebab penguasaan tanah tanpa hak, 

pengertian sertipikat tanah, ketepatan pertimbangan hakim, dan unsur-unsur 

Perbuatan Melawan Hukum terhadap penguasaan tanah tanpa hak beserta akibat 

hukumnya dan mekanisme pendaftaran tanah menurut PP Pendaftaran Tanah dan 

UUPA. 

BAB V. PENUTUP  

Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam 

mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan 

kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran 

terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.  

 


