
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, salah satu hal yang 

harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Peranan 

hukum dalam masa pembangunan yang membawa perubahan – perubahan 

dengan cepat dalam struktur masyarakat serta dalam sistem nilai sosialnya 

menjadi perhatian luas dikalangan para sarjana hukum dan cendekiawan lain 

yang ikut serta, baik hukum diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan 

ketertiban hidup di masyarakat, sedang dilain pihak pembangunan dengan 

sendirinya menciptakan gejala sosial baru yang berpengaruh pada sendi – 

sendi kehidupan masyarakat itu sendiri.
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Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum 

nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang 

mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan 

prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk 

menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Pembangunan 

hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap 

memperhatikan Segala kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang 

mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, 

perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang 

berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang 
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makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang 

makin lancar. 

Tanah merupakan kebutuhan mendasar, sehingga semua orang 

menginginkan untuk bisa memiliki tanah, bagaimana caranya, dengan jalan 

apa orang tersebut menempuhnya. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di 

atas tanah sehingga setiap saat, manusia selalu berhubungan dengan tanah. 

Bahkan pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk 

penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka 

setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan 

adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam 

masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara dua 

pihak atau lebih yang salah satu pihak melakukan wanprestasi. Banyak sekali 

terjadi perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah.
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Di mana seseorang bisa menikmati atas hasil tanahnya yang dikuasai oleh 

orang lain dengan melawan hukum, tetapi karena perbuatan orang lain yang 

telah menguasai tanahnya tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan 

kenikmatan dalam hidupnya karena perbuatan tersebut selalu membawa 

kerugian bagi orang yang tanahnya telah dikuasai oleh orang lain. 

Secara umum  menguasai artinya memegang, menyimpan, 

menggunakan, memanfaatkan sesuai kehendak bebasnya dengan kemampuan 

pengendalian atas penyerahan kuasa, kekuatan formal atau nonformal(dasar 
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hukum/kewenangan jabatan atau kenyataan fisik semata).
3

 Pihak yang 

berwenang dan berhak untuk mempergunakan tanah adalah setiap orang atau 

badan hukum yang diberikan hak atas tanah oleh Negara yang dibuktikan 

dengan Sertifikat atau surat/izin lainnya yang ditentukan dalam undang-

undang. 

Dalam hukum Agraria Dikenal bahwa Hak atas tanah ada 2 macam, 

meliputi : 

1. Hak atas tanah primer, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Negara. 

Ada beberapa bentuk dari hak atas tanah primer salah satunya yaitu hak 

milik, HGU, HGB yang diberikan oleh Negara dan hak pakai yang 

diberikan oleh Negara 

2. Hak atas tanah sekunder adalah hak atas tanah yang bersumber dari pihak 

lain, dan bentuknya adalah HGB, Hak pakai yang diberikan oleh pemilik 

tanah, hak Sewa, dll.
4
 

Dalam  menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan 

hukum terhadap pemegang hak atas tanah, maka pemegang hak atas tanah 

harus melakukan pendaftaran atas tanah tersebut sehingga memiliki suatu 

kepastian hukum mengenai pemegang hak tersebut. Pasal 562 KUHPerdata 

mengatur bahwa “apabila seorang pemangku kedudukan berkuasa atas barang 

barang tersebut, maka bolehlah ia terhadap para orang yang menguasainya 
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memajukan gugatan, supaya dipilihkan atau dipertahankan dalam 

kedudukannya”.5 

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 tanpa alas hak dan 

juga secara melawan hukum sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi 

pemilik tanah tersebut.
6

 Permasalahan tersebut sering terjadi dan 

mengakibatkan kerugian sehingga orang atau korporasi yang melakukan 

penguasaan tanah secara tanpa hak dan melawan harus bertangung jawab yang 

salah satunya yaitu memberikan ganti rugi. 

Dalam Hukum Agraria diketahui juga bahwa penguasaan tanah tanpa 

hak dilakukan oleh seorang yang menguasai tanah beritikad buruk atas 

sebidang tanah dan ingin menguasai secara tanpa hak atau melawan hukum, 

dapat dilihat bahwa adanya unsur–unsur perbuatan melawan hukum yang 

menyebabkan suatu kerugian bagi orang lain.
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Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPer) hanya dalam 

beberapa pasal saja, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang 

menganut sistem Eropa Kontinental lainnya tetapi kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan didominasi oleh 

gugatan perbuatan melawan hukum, disamping tentunya gugatan wanprestasi 

kontrak. Karena itu, dapat dipahami betapa pentingnya diketahui bagaimana 
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pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang perbuatan-perbuatan 

melawan hukum ini, dan bagaimana prakteknya dalam kenyataannya, 

khususnya yang terjadi di pengadilan.
8
. 

Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai 

perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Perbuatan melawan 

hukum dapat diartikan dalam arti formil maupun arti materil, yakni meskipun 

perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang-undangan,  apabila 

perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan 

atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan 

tersebut adalah melanggar hukum dan dapat ditindak sesuai hukum. 

Tinjauan kasus dalam Gugatan perbuatan melawan hukum atas 

penguasaan tanah ini didasarkan pada putusan pengadilan negeri dengan 

Putusan No.527/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yaitu perkara penguasaan tanah 

yang terlibat antara PT. Perusahaan Perdagangan Perindustrian dan 

Pembangunan (PT OEI), selaku pihak Penggugat dan Ahli Waris Liem Toeng 

Lin, dalam hal ini Rudi Setiadi selaku Tergugat dan Kantor Pertanahanan 

Jakarta pusat Selaku Turut Tergugat. Dengan duduk perkara bahwa Pengugat 

menyampaikan gugatan terhadap tergugat atas tindakan tergugat menguasai 

sebagian tanah milik penggugat yang dikenal dengan HGB No. 51/ Kebon 

Kelapa seluas 280 m2 tanpa hak dan secara melawan hukum, dimana 

penguasaan yang dilakukan tergugat tersebut dibantu oleh turut tergugat 

dengan cara melayani permintaan “Pengukuran persil” atas tanah terperkara 

                                                        
8
 Ibid hal 2  



 

yang diajukan oleh tergugat. Awal kejadian bahwa Penggugat memiliki Tanah 

Hak Guna Bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 

51/Kebon Kelapa (SHGB No.51) dan tanpa sepengetahuan serta tanpa seijin 

dari penggugat sebagai pemegang HGB Tergugat telah menguasai atau telah 

bermaksud hendak menguasai tanah tersebut dilihat dari tindakan tergugat 

dalam bentuk tindakan berupa pengajuan permintaan pengukuran persil atas 

tanah kepada turut tergugat dan turut tergugat melayaninya, perlu diketahui 

bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah ikatan sewa menyewa 

dalam bentuk lisan.  Sebagai Akibat dari perbuatan Tergugat, maka penggugat 

mengalami Kerugian Materil sebesar Rp 640.000.000,00 (enam ratus empat 

puluh juta rupiah) dan Kerugian Imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua 

miliyar Rupiah). Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji dan 

meneliti masalah unsur–unsur Perbuatan Melawan Hukum didalam kasus 

tersebut, dengan mengambil judul “Pelaksanaan Gugatan  Perbuatan 

Melawan Hukum atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak”. (Studi Kasus 

Putusan No. 527/PDT.G/2013/PN.JKTPST)  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah Penulis Sampaikan, maka 

kiranya terdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan gugatan 

perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak, Rumusan 

Masalah yang akan penulis teliti : 



 

1. Bagaimana pertimbangan dan penerapan Unsur–unsur PMH ke dalam 

perbuatan penguasaan tanah tanpa hak dalam (putusan 

No.527/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan unsur - unsur mengenai gugatan 

perbuatan melawan hukum atas kasus penguasaan tanah tanpa hak yang 

dilakukan secara perbuatan melawan hukum. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan 

dan informasi khususnya pada gugatan perbuatan melawan hukum atas 

penguasaan tanah tanpa hak. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai Wawasan, gambaran pengetahuan bagi masyarakat luas, untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan permohonan gugatan PMH akibat 

perbuatan pejabat yang berwenang dan orang yang tidak bertangung jawab 

atas penguasaan tanah tanpa hak serta bentuk perlindungan hukum 

terhadap pihak yang dirugikan atas penguasaan tanah tanpa hak.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menelaah skripsi yang 

berjudul “PELAKSANAAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN 

HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK” (Studi kasus 



 

putusan No.527/PDT.G/2013/PN.JKT.PST) maka penulis akan menguraikan 

terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat skripsi 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan  masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil 

dari kutipan buku yang berkaitan dan penyusunan laporan skripsi serta 

beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, 

metode analisis data dan metode pendekatan hukum. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran kasus posisi dari skripsi tersebut dan analisa 

dari hasil penelitian  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi 

sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya.  

 

 

 

 


