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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia memiliki salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam 

kelangsungan hidupnya, yaitu kebutuhan akan tanah. Tanah sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan 

manusia untuk mencukupi kebutuhan. Selain itu tanah juga menjadi faktor 

pendukung utama dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di manapun, 

tidak lain Negara Indonesia.1 

Tanah mengandung makna yang multidimensional dalam kehidupan 

masyarakat. Adanya makna yang multidimensional tersebut menyebabkan 

kecenderungan, bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan 

tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Timbulnya faktor bahwa 

setiap orang akan mempertahankan tanahnya karena tanah menjadi sumber 

kehidupan bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari 

penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai 

tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal. 

Seiring berjalannya waktu, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup 

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan 

tanah. Hal tersebut menjadikan tanah sebagai kebutuhan hidup masyarakat yang 

 
1 Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan 
Hak Guna Bangunan, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hal.1 
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sangat mendasar karena masyarakat hidup serta melakukan banyak aktivitas di 

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

Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena 

secara kodrati selama-lamanya terdapat hubungan langsung antara manusia 

dengan tanah.2 Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan antara manusia 

dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal utama dan untuk 

bagian terbesar dari Indonesia tanahlah yang merupakan modal satu-satunya.3 

Oleh karena itu, manusia mempunyai ketergantungan terhadap tanah karena tanah 

sudah ada sebelum manusia dilahirkan sehingga manusia tidak dapat ada jika 

tidak ada tanah.4 

Hubungan hukum terkait dengan kebutuhan masyarakat akan tanah 

semakin menjadi landasan yang kuat diperlukannya sebuah pengaturan terkait 

tanah tersebut. Mengingat akan pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka 

tanah dapat dijadikan sarana untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, sehingga 

perlu campur tangan Negara untuk mengaturnya. Pengaturan terkait hal tersebut 

sangat diperlukan karena di dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 (“UUD 1945”) telah mengatur bahwa  

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan”,  

 

 
2 Imam Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994), 
hal. 15 
3 Van Dijk, Terjemahan Mr.  A.  Soehardi Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Penerbit 
Mandar Maju, 2006), hal. 66 
4 Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, (Jakarta:  Bina Aksara, 
1984), hal. 18 
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serta Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa “Tiap tiap warga Negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

Pengaturan terkait dengan kepemilikan tanah bagi masyarakat juga diperlukan 

karena di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Setiap 

orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh 

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. 

 
Penguasaan tanah oleh Negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selain itu penguasaan 

tanah oleh Negara juga tertuang di dalam ketentuan dalam dalam Pasal 2 ayat (2) 

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

Agraria yang kemudian disebut Undang-Undang Pokok Agraria (“UUPA”), yakni 

tentang Hak Menguasai Tanah oleh Negara, yang memberi wewenang untuk: 

“1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia; 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut; 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan 
ruang angkasa tersebut.” 

 

Penguasaan tanah oleh Negara tersebut seringkali menimbulkan pro dan 

kontra dalam kehidupan sosial masyarakat. Setiap tindakan penguasaan tanah oleh 

Negara dapat menimbulkan sebuah permasalahan sekalipun itu dimaksudkan 

untuk mewujudkan kesejahteraan maupun guna dimanfaatkan untuk kepentingan 
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umum masyarakat itu sendiri. Permasalahan penguasaan tanah antara Negara dan 

masyarakat tersebut sering timbul dalam bentuk adanya penggusuran, baik itu 

secara kesepakatan antara Negara dalam hal ini pemerintah dengan masyarakat 

yang menempati tanah tersebut, maupun penggusuran yang dilakukan secara 

paksa. Masyarakat banyak menilai bahwa penggusuran paksa yang dilakukan oleh 

pemerintah telah melanggar hak masyarakat untuk hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,5 serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta hak masyarakat untuk pekerjaan 

dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.6 

Undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan tanah tidak mendefinisikan secara jelas apa itu penggusuran. Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang 

Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya hanya 

mengenal istilah “pengosongan tanah” terkait dengan adanya sengketa pemakaian 

tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya.7 Selain istilah “pengosongan lahan”, 

terdapat pula istilah lain yang digunakan di dalam suatu peraturan perundang-

undangan yaitu dengan memakai istilah “pembongkaran” sebagaimana terdapat di 

dalam Peraturan Daerah Kota Bandung (Perda Kota Bandung) Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Bangunan Gedung yaitu terkait dengan bangunan gedung yang tidak 

laik fungsi. Pada Perda Kota Bandung tersebut “pembongkaran” didefinisikan 

sebagai kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan 

 
5 Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
6 Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
7 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 
1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya 
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gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.8 Istilah 

“pembongkaran” juga dapat ditemukan pada Peraturan Walikota (Perwal) 

Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang 

Kaki Lima beserta perubahannya yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan dan 

pembongkaran terhadap tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai 

peraturan perundang-perundangan.9  

Baik penggusuran, pengosongan, maupun pembongkaran tentu memiliki 

akibat bagi masyarakat yang menempati suatu bidang tanah, salah satunya yaitu 

kehilangan tempat tinggal ataupun kehilangan sebuah mata pencaharian, bahkan 

sampai kehilangan harta benda. Hal inilah yang dapat menyebabkan timbulnya 

konflik maupun konfrontasi dari masyarakat terhadap pihak-pihak pemerintah 

yang akan melakukan tindakan penggusuran tersebut. Kebanyakan permasalahan 

terjadi karena masyarakat menganggap bahwa merekalah yang terlebih dahulu 

menduduki suatu bidang tanah sebelum dilakukan pengambilalihan oleh pihak 

pemerintah. 

Secara gambaran umum, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi 

tindakan pemerintah dalam melakukan penggusuran, yaitu:10 

“1     Penggusuran karena adanya perubahan tata ruang. 
Hal ini sering digunakan oleh pemerintah dalam melakukan 
penggusuran. Akibat dari alasan tersebut yaitu masyarakat sering 

 
8 Pasal 1 angka 18, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan 
Gedung 
9 Pasal 38B ayat (2), Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima 
10 “FAQ masalah hukum penggusuran”, <https://medium.com/forumkampungkota/faq-masalah-
hukum-penggusuran-dda003d430ea>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020 

https://medium.com/forumkampungkota/faq-masalah-hukum-penggusuran-dda003d430ea
https://medium.com/forumkampungkota/faq-masalah-hukum-penggusuran-dda003d430ea
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dianggap melanggar pengaturan tentang tata ruang. Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa 
masyarakat berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, 
berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan rencana tata 
ruang, bahkan Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan 
penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan 
hingga berhak untuk mendapatkan ganti rugi bila di lokasi tanah dan 
rumahnya ada perubahan penataan ruang. 

2. Penggusuran karena sengketa kepemilikan hak atas tanah maupun 
rumah. 
Para pihak yang bersengketa dapat membawa penyelesaian kasusnya 
ke pengadilan negeri. Setelah pengadilan memutuskan tanah maupun 
rumah dimenangkan oleh salah satu pihak dan putusan itu sudah 
berkekuatan hukum tetap kemudian pemenang diberi hak untuk 
memohon eksekusi. Permohonan eksekusi berisi permintaan kepada 
ketua pengadilan negeri, panitera, jurusita, dan meminta bantuan 
kepada walikota/bupati setempat, Satpol PP, polisi dan militer untuk 
mengeksekusi atau mengusir paksa pihak yang menguasai rumah 
dan tanah. Seluruh biaya yang timbul untuk menggusur akan 
dibebankan kepada pemohon eksekusi. 

3. Penggusuran karena adanya pembangunan untuk kepentingan umum. 
Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangungan Untuk Kepentingan Umum. Pelaksanaan 
pembebasan tanah dan bangunan untuk kepentingan umum mengacu 
kepada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum. Substansi daripada Peraturan Presiden tersebut 
pemerintah harus berkonsultasi dengan masyarakat pemilik tanah 
dan rumah dalam pembangunan untuk kepentingan umum sampai 
dengan penetapan ganti untung bagi tanah/rumah milik masyarakat 
yang terkena dampak pembangunan tersebut.” 

 

Adanya landasan bahwa kedudukan Negara melalui pemerintah sebagai 

penguasa tanah dalam melakukan penggusuran kepada masyarakat tidak serta 

merta membuat tindakan penggusuran tersebut bukan merupakan suatu perbuatan 

melawan hukum. Hal tersebut disebabkan karena peraturan-peraturan yang ada 

hanya sebagian besar hanya mengatur alasan-alasan penggusuran, pengosongan, 

maupun pembongkaran serta terkait dengan ganti rugi kepada masyarakat yang 
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terkena dampaknya. Sementara itu pengaturan mengenai tata cara dalam 

melakukan penggusuran tersebut masih belum terdapat secara jelas dalam 

peraturan perundang-undangan yang mana hal tersebut menyebabkan timbulnya 

perbedaan cara melakukan penggusuran pada tiap-tiap daerah maupun kasus. 

Salah satu perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam proses penggusuran 

secara paksa dapat dilihat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

380/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 24 Mei 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi 

Jawa Barat Nomor 465/PDT/2017/PT.BDG juncto Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1775K/Pdt/2018. Para Penggugat yang terdiri dari warga masyarakat 

Kebon Jeruk Kota Bandung melawan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang 

selanjutnya disebut sebagai PT. KAI (Persero) sebagai Tergugat I dan Pemerintah 

Kota Bandung (Pemkot Bandung) sebagai Tergugat II. Para Penggugat melakukan 

gugatan kepada Para Tergugat karena mengganggap penggusuran secara paksa 

yang dilakukan oleh Tergugat I serta perbuatan Tergugat II yang melakukan 

pembiaran terhadap penggusuran secara paksa adalah suatu Perbuatan Melawan 

Hukum sehingga menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial 

kepada Para Penggugat. 

Para Penggugat dalam gugatannya menguraikan bahwa penggusuran 

secara paksa tersebut akan dilakukan terhadap bangunan maupun kios-kios milik 

Para Penggugat yang berada di Jalan Stasion Barat RT. 03 RW. 02 Kelurahan 

Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Adapun pelaksanaan 

penggusuran secara paksa tersebut di dalam gugatannya dilakukan pada tanggal 

26 Juli 2016 yaitu Tergugat I dengan semena-mena melakukan pengusiran paksa 
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(dalam skripsi ini disebut dengan penggusuran) terhadap Para Penggugat dengan 

mendatangkan sejumlah personil gabungan polisi berpakaian dan senjata lengkap, 

TNI, POLSUSKA (Polisi Khusus Kereta Api), Satpol PP, Karyawan PT. KAI 

(Persero), dan orang-orang berseragam biru muda (Helper/Pembawa barang di 

Kereta Api), serta sekelompok orang berpakaian kemeja biru muda dan berompi 

warna oranye disertai anjing pelacak, water canon. 11 

Perbuatan Tergugat I dengan melakukan penggusuran secara paksa 

tersebut dikarenakan Tergugat I akan memakai tanah di lokasi tersebut dan 

Tergugat I menyatakan di dalam pembelaannya sudah memberikan waktu yang 

cukup lama, yaitu sejak tahun 2012, yaitu dengan cara memberitahukan secara 

tertulis kepada Para Penggugat untuk bersiap-siap mengosongkan lahan karena 

akan diadakan penataan emplasemen Stasiun Bandung. Para Penggugat 

menyampaikan dalam gugatannya, yaitu pelaksanaan penggusuran paksa 

dilaksanakan tanpa belas kasihan dan tanpa mempertimbangkan kemanusiaan. 

Barang-barang dagangan maupun lainnya milik Para Penggugat dikeluarkan 

secara asal-asalan kemudian dimasukkan ke dalam truk milik Tergugat I. 

Selanjutnya diketahui bahwa barang-barang milik Para Penggugat disimpan 

dengan tidak layak dalam keadaan telah hilang, rusak, tercecer, bertumpuk, dan 

tercampur dengan barang-barang lainnya di gudang persediaan milik Tergugat I. 

Ketika Para Penggugat ingin mengambil barang-barang miliknya yang sudah tidak 

layak tersebut diharuskan membayar oleh Tergugat I dengan alasan bahwa 

barang-barang tersebut dikenakan biaya pengangkutan. 

 
11 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 380/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 24 Mei 2017, hal. 
7 
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Walaupun semua dalil Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para 

Tergugat, nyatanya Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 

380/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 24 Mei 2017 mengabulkan sebagian gugatan 

Para Penggugat, dengan salah satu pertimbangannya yaitu bahwa tindakan 

Tergugat I yang melakukan sendiri pembongkaran terhadap bangunan tempat 

tinggal/kios milik para Penggugat tanpa melalui proses penyelesaian perkara 

melalui Pengadilan Negeri Bandung merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat dalam pertimbangannya, 

yaitu bangunan milik Para Penggugat bukan merupakan bangunan liar yang tiba-

tiba muncul, akan tetapi merupakan bangunan yang sudah lama ada dan memiliki 

Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB). 

Tergugat I kemudian mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Bandung tersebut, yang mana kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa 

Barat Nomor 465/PDT/2017/PT.BDG, yaitu menerima permohonan banding dari 

Pembanding semula Tergugat I dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 

Bandung Nomor 380/Pdt.G/2016/PN. Bdg tersebut. Beberapa pertimbangan 

hakim dalam putusan banding tersebut yaitu menganggap Majelis Hakim Tingkat 

Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pembuktian gugatan maupun 

dalam penerapan hukumnya. Hal tersebut disebabkan karena dalam salah satu 

amar putusan pengadilan tingkat pertama menyatakan Tergugat I dihukum untuk 

membayar ganti kerugian akan tetapi Tergugat I dalam amar putusannya Tergugat 

I tidak dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 
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Selanjutnya Para Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi kepada 

Mahkamah Agung, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena 

Putusan Kasasi Nomor 1775K/Pdt/2018 justru menyatakan bahwa Putusan dari 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan 

hukum dan/atau undang-undang. Selain itu Putusan Kasasi tersebut sekali lagi 

menyatakan dalam pertimbangannya bahwa perbuatan pembongkaran yang 

dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 26 Juli 2016 bukan merupakan sebuah 

Perbuatan Melawan Hukum. 

Permasalahan dalam sudut pandang Perbuatan Melawan Hukum terkait 

dengan perkara penggusuran tersebut menarik bagi Penulis untuk melakukan 

analisa dan penelitian sesuai dengan UUPA dan peraturan perundang-undangan 

yang terkait. Berdasarkan uraian permasalahan hukum antara masyarakat Kebon 

Jeruk Kota Bandung dengan PT. KAI (Persero) dan Pemkot Bandung dapat dilihat 

bahwa pokok permasalahan utama adalah mengenai tindakan penggusuran secara 

paksa. Akan tetapi bagaimana penggusuran secara paksa tanah tersebut dapat 

dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat dan bentuk 

pertanggungjawabannya menarik untuk dilakukan pembahasan dan analisa secara 

mendalam serta dijadikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS ATAS 

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PELAKSANAAN PENGGUSURAN 

PAKSA KEPADA MASYARAKAT (STUDI KASUS PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1775K/Pdt/2018)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan penggusuran paksa kepada masyarakat memenuhi 

unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam studi kasus atas 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1775K/Pdt/2018? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap kerugian akibat pelaksanaan 

penggusuran paksa sebagaimana dalam studi kasus atas Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 1775K/Pdt/2018 dapat memenuhi rasa keadilan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka perlu diketahui tujuan dari 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam 

tindakan penggusuran paksa kepada Masyarakat Kebon Jeruk Kota Bandung 

sebagaimana dalam studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1775K/Pdt/2018. 

2. Menganalisis pemenuhan rasa keadilan dalam pertanggungjawaban terhadap 

kerugian akibat pelaksanaan penggusuran paksa kepada Masyarakat Kebon 

Jeruk Kota Bandung sebagaimana studi kasus atas Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1775K/Pdt/2018. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi 

yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan memperkaya bahan 

referensi dalam dunia kepustakaan Hukum Perdata tentang peristiwa 

Perbuatan Melawan Hukum, khususnya atas pelaksanaan penggusuran secara 

paksa berdasarkan hukum di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan 

pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait, yang di antaranya lembaga hukum, 

pihak akademisi, serta masyarakat yang berdampak pada pelaksanaan 

penggusuran lahan secara paksa. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang 

mana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pertama dalam penulisan skripsi ini dan Penulis 

menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
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penelitian, manfaat penelitian dan sistematika yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini Penulis menguraikan mengenai pengertian dan tinjauan umum 

tentang Perbuatan Melawan Hukum, ketentuan terkait Hak Pakai  atas 

tanah Negara, tinjauan umum tentang pelaksanaan penggusuran 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di 

Indonesia dan ketentuan terkait ganti rugi dalam perbuatan melawan 

hukum, teori terkait keadilan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yakni jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan 

Data, Pendekatan Penelitian dan Sifat Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari 

proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat hal 

pokok permasalahan yang dibahas dalam bab ini, yaitu bagaimanakah 

tindakan penggusuran paksa dapat dikategorikan sebagai Perbuatan 

Melawan Hukum, serta pertanggungjawaban terhadap kerugian akibat 

pelaksanaan penggusuran paksa kepada Masyarakat Kebon Jeruk Kota 

Bandung dapat memenuhi rasa keadilan sebagaimana studi kasus atas 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1775K/Pdt/2018. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini Penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang dapat diperoleh 

dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran 

yang dapat Penulis kemukakan terkait dengan bahasan penulisan ini.  
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