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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tanah merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan manusia, 

karena itu tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

manusia. Manusia melakukan berbagai macam aktivitas diatas tanah untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk bertani, berladang, bercocok tanam 

mendirikan rumah. Seperti di Indonesia, permasalahan mengenai tanah sangatlah 

banyak, terlebih Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-

ribu pulau. 

Secara etimologis, Agraria dalam bahasa latin disebut dengan “ager” yang 

berarti tanah atau sebidang tanah. Dalam bahasa latin “agrarius” berarti 

persawahan atau perladangan atau pertanian. Sementara itu, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Agraria” berarti urusan pertanahan dan atau 

tanah pertanian serta urusan pemilikan atas tanah1 . Sedangkan agraria dalam 

bahasa inggris disebut dengan “agrarian” yang diartikan sebagai tanah dan 

dihubungkan dengan berbagai usaha pertanian. 

Pada tanggal 24 September 1960 merupakan tanggal yang bersejarah, 

karena disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno yang diundangkan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 tahun 1960 Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 

																																																								
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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lebih dikenal dengan nama singakatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria, 

atau UUPA.2  

Menurut Subekti/Tjitrosoedibjo memberikan arti yang luas pada pengertian 

hukum agraria yakni,  

“Hukum Agraria adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum, 
baik Hukum Perdata, maupun Hukum Tata Negara (staatrecht) maupun Hukum 
Tata Usaha Negara (administratif recht) yang mengatur hubungan-hubungan 
antara orang termasuk badan hukum, dengan bumu, air dan ruang angkasa 
dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang 
bersumber pada hubungan-hubungan tersebut”.3 

 
Sedangkan menurut E.Utrecht yang memberikan arti yang sempit yakni 

hanya meliputi bidang hukum Administrasi Negara, berpendapat bahwa,  

“Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian Hukum Tata Usaha 

Negara, yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang 

diadakan akan memungkinkan para Pejabat yang bertugas mengurus soal-soal 

tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.”4 

Tidak lupa juga bunyi dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

yang berisikan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat.”5  

Sedangkan dalam UUPA pasal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan 

berbunyi : “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia 

																																																								
2 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2008) hal 1 
3 Subekti/Tjitrosoedibjo, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969) hal 15 
4 Utrecht E,  Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 
1961) hal 162 
5 Undang- undang dasar 1945 
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Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia 

dan merupakan kekayaan nasional”.6  

UUPA memuat beberapa jenjang hak atas penguasaan tanah, yaitu:  

1. Hak Bangsa Indonesia :  

Diatur dalalam pasal 1 ayat (1) sampai ayat (3) UUPA, hak ini 

merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum 

Tanah Nasional. Hak ini juga menjadi sumber bagi hak-hak 

penguasaan atas tanah yang lain. Hak Bangsa Indonesia 

mengandung 2 unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas 

kewenangan. Unsur kepunyaan berarti subyek atas Hak Bangsa 

Indonesia ada pada seluruh rakyat Indonesia dan meliputi seluruh 

wilayah Indonesia. Unsur tugas kewenangan berarti tugas 

kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin pengurusan 

tanah dilaksanakan oleh negara. 

2. Hak Menguasai dari Negara 

Diatur dalam pasal 2 UUPA yang memberi wewenang untuk :  

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaanm 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 

b. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum 

antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

																																																								
6 Undang- undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
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c. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum 

antara orang – orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang 

mengenai bumi, air dan runag angkasa. 

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat 

Diatur dalam pasal 3 UUPA, merupakan serangkaian wewenang dan 

kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan 

tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Subyek dari hak 

ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang bersifat teritorial 

maupun yang bersifat genealogik. 

4. Hak-Hak Perorangan. 

 

Selain itu, di dalam UUPA terdapat hak – hak atas tanah yang merupakan 

bagian dari Hak-hak Perorangan. Hak-hak atas tanah  ini memberi wewenang 

untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan 

air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 

langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 

undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.7 Hak – 

hak tersebut terdiri dari :  

1. Hak Milik 

2. Hak Guna Usaha 

3. Hak Guna Bangunan 

4. Hak Pakai 

																																																								
7 ibid., Pasal 4 ayat (2) UUPA 
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5. Hak Sewa 

6. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan 

7. Hak-hak lain. 

Hak-hak di atas tersebut dilindungi serta diakui oleh negara meskipun pada 

kenyataannya banyak sekali kasus-kasus mengenai hak-hak tanah oleh oknum-

oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti contohnya, kasus dalam putusan 

Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bltr. 

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bltr berisikan mengenai sengketa hak 

milik tanah yang dikuasai oleh orang lain selama dan kemudian diajukan gugatan 

Perbuatan Melawan Hukum oleh sang pemilik atau Penggugat.  

Permasalahan tanah yang sering kita temui, dapat diselesaikan dengan cara 

penyelesaian masalah dengan kekeluargaan hingga ke meja Pengadilan. Biasanya, 

kasus-kasus tanah yang diajukan ke Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama 

dalam ranah bidang hukum perdata adalah  wanprestasi atau kasus Perbuatan 

Melawan Hukum dalam bidang tanah. 

Sebelum membahasa wanprestasi, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa itu 

prestasi. Prestasi merupakan kewajiban seseorang untuk perbuat maupun tidak 

berbuat sesuatu. Prestasi lahir karena adanya suatu perjanjian atau perikatan 

antara debitur dengan kreditur. Istilah “memberikan sesuatu” sebagaimana 

disebutkan di dalam Pasal 1235 KUHPerdata tersebut dapat mempunyai dua 

pengertian, yaitu:8 

1. Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi obyek 

																																																								
8 kitab undang – undang hukum perdata 
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perjanjian. 

2. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi obyek 

perjanjian. 

Pengertian wanprestasi adalah tidak menjalankan prestasi baik oleh debitur 

secara kesengajaan atau kelalaian. Ada beberapa macam jenis wanprestasi, yakni : 

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 

b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat); 

c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan 

d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 

Istilah “Perbuatan Melawan Hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan 

istilah “onrechtmatige daad” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah 

“tort”.  

Menurut pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang 

dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan 

hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan 

kerugian bagi orang lain.9 

Terdapat 3 kategori dalam Perbuatan Melawan Hukum, yakni :10 

1. Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan 

2. Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 

maupun kelalaian) 

3. Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian. 
																																																								
9 ibid., Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
10  Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan kontemporer, (Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti,2010) hal 3	
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Untuk membuktikan kasus tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum 

adalah dengan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yakni :11 

1. Adanya suatu perbuatan. 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 

4. Adanya kerugian bagi korban. 

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 

Setelah mendapat penjelasan singkat mengenai Wanprestasi dan Perbuatan 

Melawan Hukum, maka dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara 

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dari ada tidaknya perikatan 

atau perjanjian sebelumnya.  

Gugatan wanprestasi dapat diajukan jika terdapat perjanjian sebelumnya, 

sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum tidak adanya perikatan atau 

perjanjian sebelumnya. 

Pada dasarnya, Hakim juga merupakan manusia yang tidak luput dari 

kesalahan. Dalam putusan Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bltr terdapat 

ketidaksesuaian putusan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam 

bidang tanah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : “Analisa Hukum 

Ketidaksesuaian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 78/PDT.G/2013/PN-BLT 

sebagai Perbuatan Hukum Dalam Bidang Hukum Tanah”. 

 

																																																								
11 ibid., hal 10 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana ketidaksesuaian Putusan Pengadiln Negeri Nomor 

78/Pdt.G/2013/PN-Blt dalam hal ganti rugi sebagai Perbuatan Melawan 

Hukum dalam bidang tanah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis, menelusuri, menemukan ketidaksesuaian Putusan 

Pengadilan Negeri Blitar Nomor 78/Pdt.G/2-13/PN.Bltr dalam hal ganti 

rugi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang tanah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan mengambil mata kuliah skripsi sebagai karya tulis akhir, penulis 

berharap dapat memberikan manfaat bagi mahasiwa-mahasiswi yang masih 

ragu untuk memilih skripsi sebagai tugas akhirnya. Adapun manfaat skripsi 

bagi penulis adalah sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan masukan bagi 

ilmu pengetahuan yang sudah ada, khususnya mengenai hak atas tanah 

agar bisa dilahirkan peraturan-peraturan hukum yang baru, yang lebih 
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spesifik mengatur mengenai penguasaan tanah yang bukan milik sendiri 

berserta perizinannya dan memberi pengetahuan dan masukan bagi ilmu 

pengetahuan yang sudah ada dalam bidang Perbuatan Melawan Hukum 

agar lebih hati-hati dan tidak merugikan orang lain. 

 

2. Secara Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang kritis bagi 

penulis mengenai suatu analisis hukum mengenai penguasaan tanah 

yang bukan miliknya berdasarkan putusan pengadilan negeri dalam 

kasus Perbuatan Melawan Hukum, juga dapat memberi pengetahuan 

bagi para mahasiswa pada umumnya agar bisa lebih memahami 

mengenai hukum yang dimiliki oleh Indonesia, bagi para pemilik hak 

atas tanah agar lebih memahami akibat hukum mengenai hak atas tanah 

yang dimilikinya dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan laporan tugas akhir ini disusun secara 

sistematik yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan yang memuat latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan mengenai Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri 
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Blitar Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bltr sebagai Perbuatan Melawan Hukum 

dalam Bidang Tanah. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi 

landasan teori dan landasan konseptual yang berisikan pengertian – 

pengertian yang membatasi penulisan penelitian dengan tidak keluar dari 

topik yang hendak dibahas mengenai Analisis Hukum Putusan Pengadilan 

Negeri Blitar Nomor 78/Pdt.G/2013/PN.Bltr. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai jenis metode penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan penelitian. Metode penelitian yang digunakan 

penulis adalah penelitian hukum normatif secara kualitatif yaitu mencari 

kebenaran melalui rumusan-rumusan yang terdiri dari pendapat para ahli, 

teori-teori dan ketentuan regulasi hukum, bagaimana cara atau prosedur 

untuk memperoleh bahan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan diakhiri dengan 

hambatan yang ditemui atai dihadapi dalam penelitian serta bagaimana 

penulis mengatasi berbagai bentuk hambatan tersebut. Singkatnya, bab ini 

menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

permsalahan yang diangkat sesuai dengan topik yang dipilih dalam karya 

tulis ini. 



	 11

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab analisis hasil penelitian, penulis menganalisis serta mengenai 

hasil penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini, yaitu :  

1. Bagaimana tidaksesuaian Putusan Pengadiln Negeri Nomor 

78/Pdt.G/2013/PN-Blt sebagai Perbuatan Melawan Hukum? 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil analisis 

terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yaitu mengenai 

ketidaksesuaian Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 

78/Pdt.G/2013/PN-Bltr sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang 

tanah. 
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