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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di Indonesia berlaku hukum tanah yang 

dualistik, yaitu hukum tanah barat dan hukum tanah adat. Kemudian pada 24 

September 1960, mulai diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria atau selanjutnya disebut UUPA, merupakan sebuah tonggak unifikasi 

hukum tanah nasional Republik Indonesia. Sehingga dengan berlakunya UUPA 

sebagai sistem hukum tanah nasional menandakan bahwa hanya ada satu sistem 

hukum tanah nasional, sebagaimana Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum 

agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, 

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang 

berdasarkan atas persatuan dan kesatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia 

dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan 

unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. 1 

Pengaturan hukum tanah di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUPA 

yang atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta ketentuan Pasal 1 UUPA bahwa bumi, air, 

 
1 Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria 
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dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. 

Beranjak dari persoalan masalah pertanahan di Indonesia yang bersinggungan 

dengan hak kepemilikan tanah dengan bentuk hak atas tanah menurut hukum barat 

yaitu hak eigendom, opstal, erfpacht, dan seterusnya sesuai ketentuan yang 

mengatur, masih menjadi sebuah hal yang mengakibatkan persoalan-persoalan 

dalam masyarakat Indonesia sampai saat ini. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peaturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria (selanjutnya 

disebut UUPA) mengatur mengenaihak kepemilikan atas tanah  dan menentukan 

bahwa hak kepemilikan atas tanah yang ada sebelumnya telah dihapus atau 

dikonversi menjadi hak-hak kepemilikan yang baru. Berdasarkan UUPA. UUPA 

menjadi acuan dan dasar baru pengaturan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah 

setelah kemerdekaan, serta untuk selanjutnya mencabut ketentuan hukum 

pendahulunya yang mengatur tentang tanah. Pembentukan hukum tanah nasional 

menyebabkan. peraturan hak atas tanah yang sebelumnya mengacu pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat individualistik dan tidak 

mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia berubah menjadi peraturan yang 

bersesuaian dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada Indonesia yaitu UUPA. 

Boedi Harsono menerangkan bahwa Hukum Tanah Barat bersumber pada 

Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata2, Buku II 

BW mengenal hak atas tanah yang berupa, Hak Eigendom, Hak Erfpacht dan Hak 

 
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok   Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 1994) hlm. 59 
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Opstal. Kembali lagi dari penjabaran diatas, dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 

maka peraturan-peraturan yang mengenai pertanahan yang berlaku sebelumnya, 

seperti hak atas tanah menurut hukum barat. 

Hak Egiendom/eigendom rehct atau right of property diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia merupakan Hak Milik, atau sebagaimana diatur buku II B.W 

(Burgerlijk Wetboek). Hak eigendom ini sendiri disusun sebagai hak kepemilikan 

bagi subjek hukum atas tanah serta merupakan hak kepemilikan paing tinggi 

derajatnya dari hak-hak yang lain. Yang mana karena hak penguasaan atas tanah 

itu dapat berlangsung selamanya dan secara turun-temurun, berbeda halnya dengan 

hak atas tanah lainnya (erfpacht atau opstal) Eigendom yang diatur di Pasal 570 

BW. Dengan berlakunya UUPA sebagai sistem hukum tanah nasional maka tanah 

hak-hak barat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, serta untuk selanjutnya dapat 

dikonversi kedalam hak yang sesuai dengan Pasal 19 UUPA dengan Ketentuan 

Konversi pada UUPA, beserta peraturan pelaksananya. 

Konversi sendiri dalam pengertiannya secara hukum merupakan perubahan atau 

penyesuaian atau suatu hal bertujuan menyeragamkan. Dalam hal ini konversi dapat 

diartikan sebagai sebuah rekonstruksi pengaturan hak atas tanah. yang sebelumnya 

berdasarkan hukum barat dan hak atas tanah adat, mulai dari diberlakukannya 

UUPA, yang disesuaikan ke dalam undang-undang tersebut. Konversi dikarenakan 

hukum tersebut terjadi jika persyaratan terpenuhi, misalnya syarat untuk konversi 
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eigendom menjadi hak milik terjadi karena persyaratan formil dan materiil sudah 

terpenuhi dan diterima untuk selanjutnya ditetapkan.3 

Tentang tata cara atau mekanisme konversi, diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 tahun 1961 yang telah diubah/diganti menjadi Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997. 

Terlihat disini dengan adanya UUPA sebagai hukum tanah nasional, terjadi 

perubahan mendasar pada hukum agraria di Republik Indonesia. Perubahan sebagai 

mana dimaksud adalah struktur perangkat hukum, konsep dasar, serta isi yang 

disesuaikan dengan pedoman negara serta kepentingan rakyat dan juga 

perkembangan yang ada.4 Seiring pembangunan nasional, tanah memiliki peran 

dalam berbagai kebutuhan yang juga terus meningkat, mulai dari pemukiman 

sampai kegiatan usaha. Berkenaan dengan hal tersebut dibutuhkan adanya 

kepastian hukum di bidang pertanahan. Untuk tercapainya kepastian hukum 

tersebut, pertama dibutuhkan peraturan-petaruan yang dapat menjami kepastian 

hukum dan keadilan 

Sebagaimana telah diatur UUPA konversi seharusnya dilakukan setelah 

peraturan itu diundangkan, atau paling lambat dua puluh tahun setelahnya. 

Faktanya yang terjadi, oleh karena ketidak-sadaran masyarakat atau 

ketidaksanggupan dalam mengurus konversi hak atas tanah menjadi sertifikat 

sampai detik ini tidak sedikit tanah-tanah yang pelekatan haknya masih berupa hak 

barat. Sehingga tidak jarang menimbulkan sengketa tanah, disebabkan adanya 

 
3 H. Ahcmad, Ali Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1 (Jakarta, 

Prestasi Pustaka, 2004) hlm. 80 
4  Budi Harsono, Op.Cit hlm.1  
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perselisihan antara para pihak yang mengaku sebagai pemilik sah atas objek tanah, 

contohnya pihak penggugat mengakui memiliki tanah dengan dasar kepemilikan 

eigendom dan pihak tergugat mengakui memiliki tanah dengan dasar kepemilikan 

Sertifikat Hak Milik. Hal yang demikian terjadi dalam perkara antar PT. Perseroan 

Dagang L’Auto (Penggugat) melawan Walikota Pemerintah Kota Surabaya 

(Tergugat), pihak Penggugat sebagaimana tersebut diatas menggugat Walikota 

Pemerintah Kota Surabaya atas kepemilikan 2 (dua) bidang tanah bekas Hak 

Eigendom, yang terdatar sebagai Hak Eigendom Verponding No. 5221 seluas 

1.5151 M2 (seribu seratus lima puluh satu meter persegi) dan Hak Eigendom 

Verponding No. 5222 seluas 2.640 (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi) 

sedangkan Tergugat memiliki tanah tersebut dengan alas hak berupa Sertifikat Hak 

Pakai No. 12/Embong Kaliasin dan Sertifikat Hak Pakai No. 13/Embong Kaliasin, 

Dalam perkara ini pihak Penggugat mendalilkan bahwa atas tanah obyek sengketa 

tersebut tidak pernah dialihkan kepada Tergugat, sehingga tanah obyek sengketa 

tersebut masih dimiliki oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, PT. Perseroan 

Dagang L’Auto melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya oleh karena 

adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah tersebut diatas.  

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih 

lanjut mengenai Hak Milik Atas Tanah dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS 

MENGENAI KEKUATAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BEKAS 

HAK EIGENDOM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKANAG AGUNG 

NOMOR 1955 K/PDT/2018)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan uraian dalam latar belakang di atas, selanjutnya 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah kepemilikan tanah berdasarkan hak eigendom diakui 

keberadaannya menurut Peraturan Perundang-undangan? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim atas sengketa kepemilikan 

tanah bekas hak eigendom berdasarkan Putusan Nomor 

1955/K/Pdt/2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ketentuan atau kedudukan hukum eigendom 

sebagai alas hak atas tanah dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum kepemilikan tanah bekas hak 

eigendom berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 

1955/K/Pdt/2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara 

teoritis dan praktis, antara lain: 

1. Manfaat teoritis diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau 

kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan juga 

terlebih khusus dalam bidang hukum Pertanahan atau Agraria. 
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2. Manfaat Praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pemerintah dan dapat mengembangkan peraturan yang terkait serta 

menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara 

yang berkaitan dengan kasus sengketa tanah di masa yang akan datang. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi serta 

pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai 

Pertanahan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti isi penelitian ini, maka 

penulis akan menguraikan penelitian ke dalam bab-bab secara jelas dan singkat. 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi tiga bab, yaitu: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini terbagi menjadi lima bagian, yaitu latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

Pada bab ini, penulis menjabarkan teori-teori hukum serta 

pendapat para ahli yang berkaitan dengan studi kasus 

Putusan MARI No. 1955 K/Pdt/2018. Pada bab ini juga 

penulis membahas mengenai Landasan Teori yang terdiri 

dari Dualistik Hak Atas Tanah, Hak Atas Tanah menurut 
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Hukum Nasional, Pertimbangan Majelis Hakim dalam 

Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Landasan 

Konseptual. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan 

yang menjadi landasan dalam penulisan yaitu dengan 

menggunakan penelitian hukum normatif secara kualitatif 

yaitu mencari kebenaran melalui rumusan hukum yang 

terdiri dari pendapat para ahli, teori-teori dan ketentuan 

regulasi hukum. Kemudian, terdapat sifat analisis data. 

BAB IV  ANALISIS  

Bab ini, penulis akan menguraikan jawaban atas rumusan 

masalah yang ada. Ada 2 (dua) hal yang penting yaitu 

mengenai penerapan aturan yang sudah ada dan dilakukan 

sesuai dengan aturannya dan analisis terhadap hak atas tanah 

menurut hak barat berupa hak eigendom dan analisis 

mengenai kekuatan hukumnya pada saat ini. Mengenai 

rumusan masalah kedua, penulis menganalisis apa yang 

menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam 

memutus perkara kepemilikan hak atas tanah. 

BAB V  PENUTUP  
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Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis rumusan 

masalah yang telah dibahas dan saran terhadap studi kasus 

yang penulis analisis. Kesimpulan dalam bab ini 

menegaskan bahwa tanah bekas hak eigendom harus 

dikonversi kedalam hak yang ada dan diakui UUPA, dan 

kedua tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah hak 

eigendom yang belum dikonversi,. Penulis juga memberikan 

saran dalam penyelesaian persoalan yang ada.  

 
 
  


