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SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH EKS HAK GUNA USAHA 

PTP X KEDATON II KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

(Studi Putusan PN No. 121/Pdt.G/2012/PN.TK. jo. 

Putusan PT No. 07/Pdt/2014/PT.TK. jo. 

Putusan MA No. 1327 K/Pdt/2015) 

 
 

Oleh 

 

RAME YANA TURNIP 

 

Sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dan para Tergugat adalah 

perselisihan kepemilikan pada tanah eks HGU PTP X Kedaton II Lampung Selatan. 

Penggugat memperoleh hak milik berdasarkan Akta Jual Beli dari mantan 

karyawan PTP. Namun, tanah milik Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat 

yang diperoleh berdasarkan surat keterangan hibah dari almarhum orangtuanya. 

Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang hingga tingkat kasasi dan 

sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan putusan PN No. 121/Pdt.G/2012/PN.TK. 

jo. putusan PT No. 07/Pdt/2014/PT.TK. jo. putusan MA No. 1327 K/Pdt/2015 yang 

menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum 

sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata karena telah melanggar hak 

Penggugat yang sudah dijamin oleh hukum. Permasalahan penelitian ini adalah 

bagaimana kasus posisi sengketa kepemilikan tanah pada eks hak guna usaha PTP 

X Kedaton II Lampung Selatan, bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam 

memutus perkara sengketa tanah tersebut, dan apakah putusan pengadilan sudah 

sesuai dengan hukum. 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah studi kasus 

hukum (legal case study). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan 

studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan 

lengkap. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sengketa tanah berawal dari 

dilepaskannya HGU PTP X Kedaton II sehingga menjadi tanah negara bebas. 

Selanjutnya mantan karyawan memohonkan hak milik atas tanah negara bebas 

tersebut hingga terbitnya sertifikat hak milik. Mantan karyawan menjual tanahnya 

kepada Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namun, tanah milik 

Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan surat 
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keterangan hibah dari almarhum orangtuanya. Penggugat mengajukan gugatan ke 

pengadilan dan dalam proses peradilan Penggugat dapat membuktikan secara sah 

kepemilikannya terhadap tanah sengketa dan Para Tergugat tidak dapat 

membuktikan kepemilikannya secara sah. Sehingga Para Tergugat dinyatakan telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 

1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat 

berupa penguasaan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan telah melanggar hak 

Penggugat yang telah dijamin oleh hukum. Penggugat adalah pemilik tanah yang 

sah meskipun Penggugat tidak menguasai fisik tanahnya karena dihalangi oleh Para 

Tergugat. Sehingga pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili sengketa 

kepemilikan tanah tersebut telah sesuai dengan hukum. 

 

Kata Kunci: Sengketa Kepemilikan Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, 

Hukum Acara Perdata 
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MOTO 

 

 

“In nothing be anxious, but in everything, by prayer and petition with 

thanksgiving, let your requests be made known to God” 

Philippians 4:6 

 
 

“Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah engkau membela 

orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh 

orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan 

kebenaran.” 

Imamat 19:15 

 
 

“Tuhan menghancurkan rencanamu, sebelum rencana itu menghancurkanmu.” 

 

~ 

 
 

“Berhentilah khawatir tentang hal-hal di sekitarmu, lakukan saja bagianmu dan 

Tuhan juga akan melakukan bagian-Nya.” 

~ 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 
 

Indonesia termasuk negara agraris, keberadaan agraria menjadi urusan utama, 

termasuk bumi (tanah), air dan ruang angkasa. Dari ketiga unsur tersebut sangat 

diakui dan dibutuhkan oleh semua pihak. Untuk memudahkan pengelolaan dan 

pengakuan masalah agraria secara yuridis, diperlukan aturan yang tepat dan efektif 

diterapkan di kehidupan masyarakat. Setelah adanya kaidah hukum yang valid dan 

pemegang kekuasaan yang selalu berorientasi kepada kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat, serta peran aktif masyarakat dalam penggunaan dan 

penegakan hukum, permasalahan agraria masih banyak dan tetap mengambang. 

Artinya tidak sampai titik penyelesaian yang handal, normatif, dan dapat diterapkan 

di lingkungan masyarakat. Dilihat dari aspek normatif, dasar hukum pertanahan 

yang menentukan segalanya dalam penyelesaian agraria yaitu Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 

UUPA merupakan peraturan dasar agraria yang menjadi acuan dari segala hal yang 

menyangkut masalah pertanahan.1 

 

 

 

 

 

 
 

1 Mudakir Iskandar, 2014, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Sumber Konflik 

Pertanahan, Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia, hlm 2. 
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Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 telah mengatur mengenai sumber daya alam. 

Kemudian penjelasan tentang tanah diatur oleh UUPA. Di dalam UUPA bumi air 

dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka negara selaku badan penguasa atas bumi, 

air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berwenang 

untuk mengatur dalam rangka mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

Indonesia. Arti dari Pasal 2 Ayat (1) UUPA adalah negara mempunyai kekuasaan 

mengatur tanah-tanah yang telah dimiliki seseorang atau badan hukum maupun 

tanah-tanah bebas yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum akan langsung 

dikuasasi oleh negara.2 

 

Menurut Maria SW Soemardjono, tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara 

garis besarnya dapat dipilih menjadi lima kelompok:3 

1. Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah 

perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. 

2. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform. 

 

3. Kasus-kasus berkenaan dengan eksen-eksen penyediaan tanah untuk 

pembangunan. 

4. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah 

 

5. Sengketa dengan berkenaan hak ulayat. 
 

 

 

 

 

 
 

2Elza Syarif, 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, 

Jakarta: PT.Gramedia, hlm 5. 
3 Mudakir Iskandar.Op.cit, hlm 4 
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Permasalahan pertanahan diantaranya timbul pada jenis Hak Guna Usaha (HGU) 

karena jenis hak ini merupakan jenis hak tanah yang mempunyai skala besar. 

Penggunaannya yang pada umumnya oleh kaum pengusaha atau lembaga yang 

mempunyai kemampuan dan wawasan yang cukup luas.4 Permasalahan HGU 

sering kali mendapat kontra (bertentangan) dari masyarakat yang berbeda dan 

bersebrangan dengan norma yuridis. Artinya masyarakat banyak yang sudah 

menguasai fisik tanah selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah dua atau tiga 

generasi, atau telah diwariskan ke keturunannya. Tetapi tidak dilengkapi dengan 

proses administrasi secara yuridis. Secara de facto, Ia menguasai dalam kurun 

waktu yang lama, akan tetapi secara de jure ia tidak dilengkapi dengan bukti 

administratif. Kondisi yang demikian, antara de facto (kenyataan) dengan de jure 

(yuridis) bertabrakan, dan sama-sama menganggap bahwa dirinya yang benar dan 

yang kuat. Ini salah satu bukti hukum pertanahan di Indonesia masih lemah, karena 

masih banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu.5 

 

Kasus sengketa tanah yang penulis bahas adalah sengketa kepemilikan tanah eks 

Hak Guna Usaha PTP X Kedaton II yang terletak di Kelurahan Kampung Baru 

Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kelurahan Labuhan 

Dalam, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung). Masa berlaku hak 

guna usaha PTP X Kedaton II tersebut harusnya berakhir pada tanggal 24 

September 1980, namun karena perkebunan sudah tidak efektif lagi untuk 

diusahakan maka sejak tahun 1964 tanah tersebut diizinkan digarap oleh rakyat atau 

petani sekitarnya dengan cara tumpang sari dan dipungut sewa sekitar Rp75-Rp200 

 
 

4 Ibid, hlm 41 
5 Ibid, hlm 14 
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per rantai untuk setiap kali panen dan hal ini berlangsung sampai tahun 1974. Tanah 

garapan menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 

Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan 

Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan 

sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan 

persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu 

tertentu. Istilah tanah garapan tidak dikenal dalam UUPA, sedangkan peraturan 

perundang-undangan tidak menentukan khusus mengenai perolehan suatu tanah 

garapan. Dalam memperoleh tanah garapan harus dengan persetujuan atau tanpa 

persetujuan dari pihak yang berwenang. Sehingga peraturan perundang-undangan 

tidak mempunyai standar tertentu dalam memperoleh suatu tanah garapan.6 

 

Selanjutnya Direksi PTP X Kedaton II memohon kepada Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Lampung dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 1973 dengan Nomor 

X.6-d/X/1330/3632/1973 dengan maksud agar areal Versponding 25 Perkebunan 

Kedaton II PTP X dapat dikeluarkan atau dilepaskan Hak Guna Usahanya dan akan 

dimohonkan hak milik oleh para karyawan PTP X Kedaton II dengan tujuan 

rencana kesejahteraan karyawan sesuai dengan anjuran pemerintah. Pada tanggal 

30 Januari 1975 terbit surat pelepasan Hak Guna Usaha PTP X Kedaton II Nomor 

X.6-d/X/112/373/1975 oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan. Dengan 

 

 

 

 
 

6 Yusriansyah Ramadhan, Analisis Yuridis Sengketa Kepemilikan Tanah Garapan Di Desa 

Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 

537.K/Pdt/2011), https://media.neliti.com/media/publications/161524-ID-analisis-yuridis- 

sengketa-kepemilikan-ta.pdf, hlm 4, diakses pada 2 Agustus 2020, pukul 14:59. 

https://media.neliti.com/media/publications/161524-ID-analisis-yuridis-sengketa-kepemilikan-ta.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/161524-ID-analisis-yuridis-sengketa-kepemilikan-ta.pdf
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disetujuinya pelepasan hak guna usaha tersebut maka lahan perkebunan menjadi 

eks HGU (hak guna usaha) dan tanah negara bebas. 

 

Selanjutnya para mantan karyawan sejumlah 61 orang mengajukan permohonan 

hak milik atas tanah negara bebas tersebut dan disetujui dengan Surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. AG.230/DA.183/SK/HM/78 

tertanggal 15 Maret 1978. Salah satu mantan karyawan perkebunan yang telah 

menerima tanah kavling nomor 155 seluas 2500M2 menjual tanah tersebut pada 

tahun 1979 kepada H. Basuki Yasamiharjo (Penggugat) dihadapan PPAT dengan 

Sertifikat Hak Milik nomor 4703 tahun 1978, Namun, tanah milik Penggugat telah 

dikuasai oleh Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan surat keterangan hibah dari 

almarhum orangtuanya. 

 

Sebelum terbitnya surat pelepasan HGU, pada tanggal 6 Februari 1974 pihak PTP 

X Kedaton II telah mengeluarkan pengumuman No. KEDA/UM/95/1974 yang 

isinya memerintahkan kepada semua penggarap agar mengosongkan areal tersebut 

selambat-lambatnya bulan Mei 1974 karena areal tersebut akan diusahakan kembali 

oleh pihak PTP X Kedaton II. Namun karena mengetahui bahwa areal tersebut 

ternyata dilepaskan hak guna usahanya dan dimohonkan hak milik oleh Para 

Karyawan, maka pada tanggal 10 Desember 1978 sejumlah 231 orang Petani 

Penggarap yang telah menghuni dan mengusakan areal tersebut memohon kepada 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk mendapatkan hak atas tanah. 

 

Sengketa antara Para Mantan Karyawan dan Para Petani Penggarap pun seringkali 

terjadi, untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah telah mengupayakan 

beberapa cara yaitu musyawah dengan mengundang para pihak hingga Gubernur 
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Kepala Daerah Tingkat I Lampung membentuk sebuah tim pemeriksa dan 

penyelesaian sengketa tanah kedaton II melalui surat keputusannya No. 

G/216/DA/HK/1981. Namun sengketa tetap saja terjadi karena para pihak yang 

terlibat dalam penyelesaian sengketa dahulu sudah meninggal dunia dan digantikan 

oleh ahli warisnya (Para Tergugat) dan mantan karyawan yang telah menjual 

tanahnya ke pihak ketiga (Penggugat). 

 

Pada tahun 2008 Penggugat mendatangi lokasi tanahnya untuk melihat, namun 

yang dilihat oleh Penggugat tanahnya dikuasai oleh orang lain diantaranya: 

1. ±1.115M2 oleh Ahli Waris petani penggarap sebagai Tergugat 1-6 (Almarhum 

Nur Hasibuan dan Almarhumah Hindun) yang menguasai 

mendirikan/membangun rumah permanen dari peninggalan orang tua 

(pewaris/petani penggarap) dalam bentuk warisan dan menyewakan kepada 

pihak lain, 

2. ±1.000M2 oleh Gubernur Provinsi Lampung c.q. Dinas Bina Marga Pemerintah 

Provinsi Lampung sebagai Tergugat 7 yang dipakai untuk pelebaran Jalan 

Soekarno Hatta, 

3. ±386M2 oleh Warniati Ginting sebagai Tergugat 8 yang telah dipagarinya. 

 

Secara baik-baik Penggugat menanyakan dasar penguasaan tanah penggugat 

kepada Tergugat 1 (ahli waris petani penggarap), tetapi Tergugat 1 tidak dapat 

menunjukan bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut dan malah ditanggapi 

secara emosional. Melihat hal ini Penggugat melalui kuasa hukumnya membuat 

laporan terhadap Tergugat 1 kepada pihak Kepolisian Kota Besar (POLTABES) 

Bandar Lampung dengan dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah. Dari perkara 
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ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melakukan penelitian. Hasil dari penelitian 

tersebut dituangkan dalam surat pemulangan berkas perkara a.n. Rahmat Santoso 

bin. Nur Hasibuan yang melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP untuk dilengkapi karena 

belum diketahui secara jelas kepemilikan tanah yang menjadi objek perkara. 

 

Atas perbuatan Para Tergugat 1-8 yang dengan sengaja secara tanpa hak menguasai 

tanah milik Penggugat, tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah, 

tanpa peralihan hak yang sah menurut hukum serta tanpa alas hak yang sah menurut 

hukum, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijk 

plicht) dan bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (wettelijk 

recht). Hal ini merupakan pelanggaran dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdata: 

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut” 

 

Sengketa kepemilikan tanah ini telah digugat oleh Penggugat dan diputus oleh 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 76/Pdt.G/2009/PN.TK. 

yang amarnya berbunyi bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk 

seluruhnya. Menurut Zainal Asikin di dalam bukunya:7 

Gugatan tidak diterima atau NO (niet ontvankelijk verklaard) adalah gugatan 

yang tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai 

dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini 

bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini, Penggugat 

masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Gugatan ini 

cenderung karena tidak memenuhi syarat formal. 
 

 

 

 

 
7 Zainal Asikin, 2018, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 

hlm. 22. 
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Putusan tersebut bukanlah putusan mengenai pokok perkara namun mengenai objek 

sengketa tidak jelas atau kabur, maka Penggugat kembali mengajukan gugatannya 

ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan telah diputus dalam Putusan Nomor: 

121/Pdt.G/2012/PN.TK. dengan amar putusannya menyatakan Para Tergugat 

(Tergugat 1-8) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi 

Penggugat dengan sengaja menduduki secara fisik dan memanfaatkan tanah milik 

Penggugat. 

 

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut Para Tergugat merasa 

keberatan dan mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung 

Karang. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah memeriksa yang 

selanjutnya memutus dalam Putusan Nomor: 07/Pdt/2014/PT.TK dalam amar 

putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Para 

Tergugat tetap ingin melakukan upaya hukum yaitu dengan melakukan 

permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Majelis Hakim Agung kasasi 

menyatakan permohonan kasasi Para Tergugat ditolak dan dalam pertimbangan 

hukumnya menguatkan putusan pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang. Dengan demikian Penggugat sebagai pemilik tanah yang 

sah berhak atas tanah dan menyatakan Para Tergugat untuk mengembalikan tanah 

milik Penggugat sesuai dengan luas dan batas-batas yang tertulis didalam Akta 

Tanah milik Penggugat. 

 

Berdasarkan latar belakang dan kasus posisi tersebut Penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis putusan daripada Majelis Hakim mengenai Sengketa 

Tanah dikarenakan objek sengketa merupakan tanah eks hak guna usaha PTP X 
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Kedaton II Lampung Selatan, oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti lebih 

lanjut dalam bentuk skripsi dengan Judul Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hak 

Guna Usaha PTP X Kedaton II Kabupaten Lampung Selatan (Studi Putusan 

PN No. 121/Pdt.G/2012/PN.TK. jo. Putusan PT No. 07/Pdt/2014/PT.TK. jo. 

Putusan MA No. 1327 K/Pdt/2015). 

 
B. Rumusan Masalah 

 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kasus posisi sengketa kepemilikan tanah pada eks hak guna usaha 

PTP X Kedaton II Kabupaten Lampung Selatan? 

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara sengketa 

kepemilikan tanah eks hak guna usaha PTP X Kedaton II Lampung Selatan? 

3. Apakah putusan pengadilan sudah sesuai hukum? 

 

 
C. Ruang Lingkup Penelitian 

 
 

Lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. 

Lingkup pembahasan penelitian ini adalah analisis putusan Pengadilan Negeri No. 

121/Pdt.G/2012/PN.TK. jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 07/Pdt/2014/PT.TK. jo. 

Putusan Mahkamah Agung No. 1327 K/Pdt/2015 mengenai sengeketa kepemilikan 

tanah eks hak guna usaha PTP X Kedaton II Lampung Selatan. Sedangkan lingkup 

bidang ilmu dari penelitian ini adalah Hukum Keperdataan khususnya Perbuatan 

Melawan Hukum. 



10 
 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

 
 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

 

1. Menganalisis mengenai kasus posisi sengketa kepemilikan tanah eks hak guna 

usaha PTP X Kedaton II Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara sengketa 

kepemilikan tanah eks hak guna usaha PTP X Kedaton II Lampung Selatan. 

3. Menganalisis apakah putusan pengadilan sudah sesuai hukum. 

 
 

E. Kegunaan Penelitian 

 
 

1. Secara Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, 

khususnya ilmu bidang hukum keperdataan yang berkenaan dengan hukum 

perbuatan melawan hukum serta memberikan sumbangan pemikiran terutama 

mengenai sengketa kepemilikan tanah eks hak guna usaha PTP X Kedaton II 

Lampung Selatan. 

 

2. Secara Praktis 

a) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi 

penulis dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum perbuatan melawan 

hukum, memberikan gambaran kepada pembaca mengenai bagaimana 

sengketa kepemilikan tanah eks hak guna usaha yang menyangkut kepemilikan 

secara melawan hukum, serta mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian 

sengketa kepemilikan tanah eks hak guna usaha. 
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b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta 

referensi sebagai acuan penelitian dan pembelajaran bagi masyarakat 

khususnya para mahasiswa. 

c) Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana 

Fakultas Hukum. 



 

1
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah 

1. Pengertian Tanah 

 

Pengertian tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasa latin agre 

berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti persawahan, perladangan, 

pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia agrarian berarti urusan 

pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, dalam habasa Inggris 

agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian, sedang dalam 

UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas 

tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.8 

 

Tanah menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah “Permukaan bumi yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama- 

sama dengan orang lain serta badan hukum. Pasal 4 ayat (2) UUPA menegaskan 

bahwa tanah-tanah yang dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang untuk 

mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan 

yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas 

menurut UUPA dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. 

 

 

 
 

8 Abd. Rahman dan Baso Madiong, 2016, Politik Hukum Pertanahan, Universitas Bosowa: 

Bosowa Publishing Group, hlm 39. 
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2. Hak Atas Tanah 

 

a. Pengaturan Hak Atas Tanah 

 
 

Sifat hak kebendaan menurut KUHPerdata adalah mutlak sebab yang berhak atas 

benda itu memiliki kekuasaan tertentu untuk mempertahankan hak tersebut 

terhadap siapa pun. Hak kebendaan yang paling sempurna adalah eigendom. Untuk 

setiap benda tidak bergerak harus ditunjuk ahli warisnya; jika tidak maka benda itu 

menjadi milik negara (Pasal 520 KUHPerdata).9 

 

Tentang tanah diatur dalam Buku II KUHPerdata. Ihwal jenis barang tak bergerak, 

misalnya, diatur dalam Pasal 506. Tentang hak milik eigendom, Pasal 570, 

menyatakan: “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa 

dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Umum yang ditetapkan oleh 

kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya 

itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan 

penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan Perundang- 

undangan.”10 

 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya 

untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. 

Perkataan "menggunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk 

kepentingan mendirikan bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan 

"mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk 

 
 

9 Elza Syarif, Op.cit, hlm 46. 
10 Ibid. 
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kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian 

perikanan peternakan dan perkebunan.11 

 

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar 

pokok-pokok agraria, atau lebih dikenal dengan sebutan undang-undang pokok 

agraria (UUPA) menyebutkan bahwa: "Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 

undang-undang dasar 1945, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, 

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat." Penguasaan atas bumi, air, ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya oleh negara dikenal 

dengan sebutan Hak Menguasai Negara. Pasal 2 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa 

hak menguasai negara memberi wewenang untuk: 12 

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan 

pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi air dan ruang angkasa; dan 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan ruang angkasa. 

 

b. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah 

 
 

Dalam Hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah 

sebagai berikut:13 

 

11 Urip Santoso, 2015, Perolehan Hak Atas Tanah, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 19. 
12 Urip Santoso, 2019, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta Timur: 

Kencana, hlm 47. 
13 Mohammad Machfud Zarqoni, 2015, Hak Atas Tanah, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 

hlm 35. 
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1. Hak Bangsa Indonesia (UUPA Pasal 1) 

 

2. Hak Menguasai Negara (UUPA Pasal 2) 

 

3. Hak Ulayat masyarakat hukum adat sepanjang dalam kenyataannya masih ada 

(UUPA Pasal 3) 

4. Hak-hak individual, yaitu: 

 

4.1 Hak-hak atas tanah (UUPA Pasal 4) adalah sebagai berikut: 

 

4.1.1 Primer, meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, yang diberikan oleh Negara, dan Hak Pakai yang 

diberikan oleh Negara (Pasal 16). 

4.1.2 Sekunder, meliputi Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, yang 

diberikan oleh Pemilik Tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, 

Hak Menumpang, Hak Sewa dan lain-lainnya (Pasal 37, 41, dan 

53). 

4.2 Wakaf (UUPA Pasal 49 dan Undang-Undang 41/2004) 

 

4.3 Hak Jaminan Atas Tanah: Hak Tanggungan (UUPA Pasal 23,33, 39, 51 

dan Undang-Undang 4/1996). 

Pasal 16 Ayat (1) UUPA menyatakan: “Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud 

dalam Pasal 4 Ayat (1) ialah: 

 

1. Hak Milik 

 
 

Hak Milik yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki 

warga negara Indonesia atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial dari setiap 

hak atas tanah. Hak milik dapat terjadi karena hukum adat (pembukaan tanah), 

penetapan pemerintah tentang pemberian hak milik atas tanah atau karena 
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ketentuan UndangUndang (ketentuan konversi dari hak-hak adat). Hak milik 

dapat beralih dan/atau dialihkan kepada pihak lain, misalnya dengan pewarisan, 

jual beli, hibah, wasiat, perkawinan dengan pencampuran harta dan lain 

sebagainya. Hak milik dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah lainnya yang 

lebih rendah, kecuali hak guna usaha (HGU) karena HGU hanya dapat diberikan 

di atas tanah negara. Untuk keperluan kredit, hak milik juga dapat dibebani 

dengan hak tanggungan. 14 

 

2. Hak Guna Usaha 

 
 

Hak Guna Usaha (HGU) yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 

langsung oleh negara, baik untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. 

Jangka waktu HGU adalah 25 tahun, untuk perusahaan-perusahaan tertentu 

dapat diberikan jangka waktu maksimal sampai dengan 35 tahun. HGU dapat 

diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 25 tahun. HGU diberikan kepada 

WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. HGU terjadi karena penetapan pemerintah atas 

permohonan hak yang diajukan. HGU dapat beralih atau dialihkan. Artinya 

beralih, jika pemegang HGU meninggal dunia sebelum jangka waktu HGU 

berakhir maka hak tersebut jatuh kepada ahli warisnya. Sedangkan pengalihan 

HGU hanya dapat dilakukan melalui jual beli, kecuali lelang, tukar menukar, 

penyertaan dalam modal dan hibah, di mana pengalihan hak tersebut harus 

dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). HGU dapat 

dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tangungan. HGU hapus jika: 15 

 

14 Elza Syarif. Op.cit, hlm 151 
15 Ibid. 
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a. Jangka waktu berakhir. 

 

b. Dihentikan sebelum jangka waktu HGU berakhir karena sesuatu syarat tidak 

dipenuhi (misalnya karena pemegang hak tidak memenuhi kewajiban yang 

telah ditetapkan atau karena melanggar ketentuan), karena putusan 

pengadilan (misalnya karena kesalahan pemegang hak atau karena cacat 

administrasi), dan sebagainya. 

c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu HGU berakhir. 

 

d. Dicabut untuk kepentingan umum. 

 

e. Ditelantarkan. 

 

f. Tanahnya musnah. 

 

g. Karena ketentuan Pasal 30 Ayat (2) UUPA, yaitu karena pelanggaran 

prinsip nasionalitas sehingga dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

subjek HGU. 

 

3. Hak Guna Bangunan 

 
 

Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu hak untuk mempunyai dan mendirikan 

bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, untuk jangka waktu paling 

lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. 

HGB dapat diberikan atas tanah milik seseorang, tanah hak pengelolaan, maupun 

atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Subjek HGB adalah: WNI dan 

badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia.16 

 

 

 
 

16 Ibid, hlm 152. 
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4. Hak Pakai 

 
 

Hak Pakai yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah 

orang lain atau tanah negara. Objek hak pakai adalah tanah berstatus hak milik, 

hak pengelolaan, atau tanah negara. Hak pakai atas tanah milik orang lain 

dilakukan dengan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. 

Subjek hak pakai dapat berupa warga negara Indonesia, orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan hukum di Indonesia, atau badan hukum asing yang 

mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasal 42 UUPA).17 

 

5. Hak Sewa 

 
 

Hak sewa yaitu hak untuk mempergunakan tanah milik orang lain untuk 

keperluan bangunan (Pasal 44 Ayat (1) UUPA).18 Pembayaran uang sewa dapat 

dilakukan: 19 

1. Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu 

 

2. Sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan 

 

Perjanjian sewa tanah dimaksudkan dalam Pasal ini tidak boleh disertai syarat- 

syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. 

Subjek yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:20 

 

a. Warganegara Indonesia; 

 

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
 

 
17 Ibid, hlm 153. 
18 Wahyu Sasongko, 2012, Mengenal Tata Hukum Indonesia, Bandar Lampung: 

Universitas Lampung, hlm 71. 
19 Pasal 44 Ayat (2) UUPA. 
20 Pasal 45 UUPA. 
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c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 

di Indonesia; 

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. 

 
 

6. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan 

 
 

Menurut Pasal 46 Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria (UUPA) Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan 

ialah: 

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh 

warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan 

sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. 

 

7. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan 

ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 

 

Hak-hak yang sifatnya sementara ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil hak 

menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat- 

sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut 

diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat.21 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21 Pasal 53 Ayat (1) UUPA. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa 

1. Sengketa Perdata 

 

Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang 

bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaiakan oleh 

kedua belah pihak.22 Di dalam praktik para pihak yang bersengketa yang 

diselesaikan di pengadilan umumnya sengketa tentang terjadinya pelanggaran hak 

dan nyata-nyata telah merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan 

cara damai di luar persidangan, yang mana pihak yang telah melakukan 

pelanggaran hak pihak lain tidak bersedia dengan sukarela memberikan ganti rugi 

kepada pihak yang telah dirugikan. sehingga pihak yang dirugikan mengajukan 

permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah dilanggar 

oleh pihak lain agar diselesaikan oleh pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh 

keadilan yang seadil-adilnya.23 

 
2. Sengketa Tanah 

 
 

Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah dapat terjadi antar individu atau 

antara individu dengan badan hukum. Persengketaan 

beraneka ragam, baik yang menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya, atau 

karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah. Timbulnya sengketa hak atas 

tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau badan hukum yang 

berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah 

dari pihak penggugat. Adapun materi gugatan dapat berupa tuntutan akan adanya 

kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, status tanah, bukti-bukti 

 
22 Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7. 
23 Ibid. 
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yang menjadi dasar pemberian hak, dan sebagainya. Sengketa perdata atas tanah 

dapat pula terjadi akibat perjanjian pengalihan hak atas tanah, misalnya dengan 

perjanjian jual beli, sewa menyewa, pewarisan dan sebagainya. 24 

 

Sengketa tentang kepemilikan tanah timbul diantara para pihak, baik antar 

perorangan, perorangan dengan badan hukum ataupun perorangan/badan hukum 

dengan badan hukum milik Pemerintah Republik Indonesia. Persengketaan tanah 

yang muncul umumnya disebabkan oleh anggapan dari masing-masing pihak yang 

merasa berhak atas tanah yang dinyatakan sebagai obyek sengketa.25 

 
3. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Peradilan Umum 

 
 

Peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 1986)26 Kekuasaan 

kehakiman di lingkungan peradilan umum dijalankan oleh: 

a. Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama. 

 

b. Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding. 

 

c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada 

Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi (Pasal 3 UU No.2 

Tahun 1986)27 

 

Gugatan Perdata Sengketa Tanah di Peradilan Umum dalam perkara ini berlaku 

ketentuan-ketentuan perdata seperti KUHPerdata dan ketentuan lain di luarnya, 

seperti UUPA. Tugas dan kewenangan badan peradilan perdata adalah menerima, 

 

24 Elza Syarif. Op.cit, hlm 196. 
25 Ibid, hlm 209. 
26 Ibid, hlm 225. 
27 Ibid, hlm 226. 
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memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa di antara pihak yang 

berperkara. Subjek sengketa diatur sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 

yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 1999; sekarang menjadi Pasal 16 ayat (1) 

UU No. 4 Tahun 2004. Dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan negeri 

digunakan hukum acara perdata yang bertujuan untuk memelihara dan 

mempertahankan hukum perdata materiil. Perihal hukum acara perdata, Wirjono 

Projodikoro menyatakan: 

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat 

cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana 

pengadilan itu harus bertindak; satu sama lain untuk melaksanakan peraturan- 

peraturan hukum perdata.28 

 

Upaya Hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada 

semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan 

terhadap putusan hakim. Untuk itu, bagi para pihak yang tidak puas akan putusan 

yang dijatuhkan, dalam hukum acara perdata telah diberikan suatu hak untuk 

mengajukan upaya hukum atas ketidakpuasan putusan tersebut yang terdiri atas 

banding, kasasi, peninjauan kembali, serta perlawanan pihak ketiga 

(derdenverzet).29 

 

a. Banding 

 
 

Upaya banding merupakan suatu upaya hukum yang diajukan oleh para pihak yang 

tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas perkara yang diperiksa. 

Biasanya yang mengajukan banding adalah pihak yang kalah. Dalam perkara 

 
 

28 Ibid. 
29 Sophar Maru Hutagalung, 2012, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 182. 



23 
 

 

 

 

banding timbul istilah pembanding bagi yang mengajukan banding sedangkan 

lawannya disebut terbanding. Tenggat waktu pernyataan mengajukan banding ini 

harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir 

atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. 

Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah Pasal 46 UU No. 14 

Tahun 1985.30 

 

b. Kasasi 

 
 

Kasasi adalah pembatalan oleh Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Negeri 

dan Putusan Pengadilan Tinggi (judex factie) yang dianggap bertentangan dengan 

hukum yang berlaku atau salah menerapkan hukum. Pemeriksaan kasasi meliputi 

seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik meliputi bagian dari putusan 

yang merugikan maupun yang menguntungkan pemohon kasasi. Jadi, pada tingkat 

kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkara atau 

penskorannya dan oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi tidak dianggap sebagai 

pemeriksaan tingkat ke-3. 

 

c. Peninjauan Kembali 

 
 

Peninjauan kembali menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan upaya hukum 

terhadap putusan tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat 

(verstek) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. 

Istilah peninjauan kembali ini dapat dijumpai dalam UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU 

No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 dan sekarang UU No. 48 Tahun 2009 

 

30 Syahrul Sitorus, 2018, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, 

Peninjauan Kembali dan Derden Verzet), Jurnal Hikmah: Vol. 15, No. 1, Januari-Juni, hlm. 67. 
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tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam Pasal 385-401 Reglement op de 

Rechtsvordering (RV) yang disebut requist civiel (peninjauan kembali). Dalam 

Undang-Undang Mahkamah Agung sendiri mengatur tentang peninjauan kembali 

diatur dalam pasal 66-77. 

 

d. Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet) 

 
 

Derdenverzet atau perlawanan pihak ketiga dapat diajukan apabila putusan 

merugikan pihak ketiga tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada 

hakim yang memutuskan perkara dengan menggugat para pihak yang bersangkutan 

(Pasal 379 Rv). Apabila perlawanan dikabulkan maka putusan dilawan diperbaiki 

sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv). Setiap orang yang merasa 

berkepentingan terhadap sesuatu perkara perdata dapat mengajukan permohonan 

kepada ketua Pengadilan Negeri untuk diperkenankan melibatkan diri sebagai pihak 

ketiga dalam perkara bersangkutan. Sedangkan pihak ketiga yang merasa 

berkepentingan tersebut dapat menempatkan dirinya di samping salah satu pihak 

yang secara bersama-sama, berhadapan dengan pihak lainnya atau menempatkan 

dirinya sebagai salah satu pihak yang berdiri sendiri berhadapan dengan pihak- 

pihak yang sedang berperkara. Pengajuan permohonan dapat setiap saat dilakukan 

sebelum putusan diambil baik lisan maupun tertulis. dengan diajukannya 

perlawanan pihak ketiga, maka pelaksanaan putusan tertunda, kecuali dalam hal 

dinyatakan bahwa putusan itu dapat dijalankan walaupun ada perlawanan. 
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C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum 

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 

 

Pasal 1365 sampai dengan 1380 mengatur apa saja yang dapat menimbulkan 

kerugian bagi orang lain karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH 

Perdata menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan 

melawan hukum. 

Tiap perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya 

menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

(Pasal 1365 KUH Perdata) 

 
 

Sejak putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs 

Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah berkembang. Sejak itu terdapat 4 

kriteria perbuatan melawan hukum: 31 

a. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau 

 

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau 

 

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau 

 

d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat 

untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 

 

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis sedangkan kriteria 

ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak terulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Gita Anggreina Kamagi, 2018, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) 

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya, Jurnal: Lex 

Privatum Vol. VI/No.5/Juli/2018, hlm 59. 
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2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum 

 
 

Ada beberapa unsur dalam rumusan pasal perbuatan melawan hukum yang diatur 

dalam pasal 1365 KUH Perdata, diantaranya : 32 

1. Harus ada perbuatan 

 

2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum 

 

3. Pelaku harus mempunyai kesalahan 

 

4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian 

 

5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian 

 
 

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum 

tersebut, yaitu sebagai berikut:33 

 

a. Adanya Suatu Perbuatan 

 
 

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. 

Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik 

berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, 

terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata 

sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan”sebagaimana yang 

terdapat dalam kontrak”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Syukron Salam, 2018, Perkembangan Dokrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa, 

Jurnal: Nuraini Hukum. Vol. 1 No. 1 Desember 2018. ISSN. 2655-7169, hlm 34. 
33 Eva Novianty, 2011, Tesis “Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugagtan Stict 

Liability Kasus Lumpur Lapindo”, Jakarta: FH UI, hlm 37. 
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b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum 

 
 

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, 

unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; 

 

b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku; 

 

c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 

 

d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden); 

 

e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat 

untuk memperhatikan kepentingan orang lain. 

 

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku 

 
 

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan 

Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku 

haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldement) dalam melaksanakan 

perbuatan tersebut. Dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 

KUHPerdt., pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku 

perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang 

ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu 

tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat 

dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a) Ada unsur kesengajaan; 

 

b) Ada unsur kelalaian (negligence, culpa); 
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c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), 

seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. 

 

d. Adanya kerugian bagi korban 

 
 

Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan 

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdt. dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian 

karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena 

perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga 

mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang. 

 

e. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian 

 
 

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi 

juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan 

sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu: 

 

a) Teori Hubungan Faktual 

 

Hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) hanyalah merupakan 

masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab 

yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara 

faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa 

penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat 

jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “sine qua non”. Von Buri 

merupakan salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung 

ajaran akibat faktual ini. 
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b) Teori Penyebab Kira-Kira 

 

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian 

hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep proximate cause 

atau sebab kira-kira. Proximate cause merupakan bagian yang paling 

membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum 

tentang perbuatan melawan hukum. 

 
3. Hilangnya Sifat Melawan Hukum 

 
 

Seperti halnya dalam hukum Pidana, demikian pula dalam hukum perdata, 

adakalanya terdapat hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum (alasan 

pembenar). Rosa Agustina menyatakan ada 4 hal yang pada umumnya telah lazim 

sebagai alasan pembenar yaitu:34 

 

a. Keadaan memaksa (overmacht) 

 
 

Pengertian dari overmacht ialah salah satu paksaan/dorongan yang datangnya dari 

luar yang tak dapat dielakkan atau harus dielakkan. Overmacht adakalanya 

merupakan alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan adakalanya alasan 

pemaaf (schulduitsluitingsgrond), hal ini karena keadaan overmacht mempunyai 

sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama. Overmacht 

memiliki bentuk tertentu, yaitu noodtoestand yang timbul disebabkan oleh konflik 

kewajiban-kewajiban. Terdapat noodtoestand apabila kewajiban untuk tidak 

melakukan suatu perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu 

kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya. 

 
34 Ibid, hlm 34. 
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b. Pembelaan darurat atau terpaksa (noodweer) 

 
 

Di dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk 

membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan 

yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Setiap orang yang diserang orang lain 

berhak untuk membela diri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan 

perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut 

menjadi hilang. Untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela diri, 

harus ada serangan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tidak boleh 

melampaui batas. Oleh karena diserang dengan golok, untuk membela diri maka 

orang tersebut menggunakan tongkat dan dipakai memukul tangan si penyerang, 

sehingga tangannya patah. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak merupakan 

perbuatan melawan hukum. 

 

c. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang 

 
 

Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu 

dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Polisi yang menahan seseorang 

dan merampas kemerdekaannya; hakim yang menghukum terdakwa; panitera yang 

melakukan sitaan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang 

diberikan oleh undang-undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut 

disalahgunakan atau dalam hal detournement de pouvoir. 
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d. Melaksanakan Perintah Atasan 

 
 

Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan 

merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai 

alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup 

kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut 

bertindak melawan hukum. 
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Surat Gugatan 

“dikabulkan 

sebagian” 

Tanah Eks HGU PTP X Kedaton 

II Kab. Lampung Selatan 
Penggugat 

Gugatan PMH di Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang 

Nomor: 121/Pdt.G/PN.TK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memori 

Banding 

“dikuatkan” 

 

Mahkamah Agung Nomor: 

1327 K/Pdt/2015 

Memori 

Kasasi 

“ditolak” 

Para 

Tergugat 

Pengadilan Tinggi Tanjung 

Karang Nomor: 

07/Pdt/2014/PT.TK. 

 

 

 

D. Kerangka Pikir 

 
 

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, dan Tujuan Penelitian, maka alur 

kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 
 

Kasus posisi sengketa Pertimbangan majelis 
Kesesuaian putusan 

pengadilan dengan 

hukum. 

kepemilikan tanah pada hakim dalam memutus 

eks hak guna usaha PTP X perkara sengketa 

Kedaton II Kabupaten kepemilikan tanah eks 

Lampung Selatan HGU PTP X Kedaton II 
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Keterangan: 

 

PTP X Kedaton II Kabupaten Lampung Selatan telah resmi melepaskan HGU 

perusahaannya pada tanggal 30 Januari 1975 karena areal perkebunan sudah tidak 

produktif lagi. Pelepasan tersebut dengan maksud dimohonkan hak milik oleh para 

karyawan dengan tujuan rencana kesejahteraan karyawan. Tanah negara bebas 

bekas verponding 25 PTP X Kedaton II itu dimohonkan oleh para mantan kayawan 

dengan mengajukan permohonan hak milik tanah dan disetujui oleh Dir. Jend. 

Agraria Kantor Sub Direktorat Agraria Kab. Lampung Selatan. Salah satu tanah 

mantan karyawan yang telah bersertifikat hak milik menjual sekavling tanahnya 

kepada Penggugat. Penggugat memperoleh hak milik berdasarkan Akta Jual Beli 

dari mantan karyawan PTP. Namun, tanah milik Penggugat telah dikuasai oleh Para 

Tergugat yang diperoleh berdasarkan surat keterangan hibah dari almarhum 

orangtuanya. 

 

Sengketa kepemilikan tanah pada eks HGU PTP X Kedaton II ini akhirnya digugat 

oleh Penggugat terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menerima dan mengabulkan sebagian 

gugatan Penggugat dengan menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah 

dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan 

tanah tanpa hak yang sah. Untuk itu Para Tergugat merasa keberatan dan 

mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Majelis Hakim 

memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Selanjutnya 

Para Tergugat melakukan upaya hukum permohonan kasasi di Mahkamah Agung. 

Upaya hukum kasasi kemudian menolak permohonan kasasi Para Tergugat. Dalam 
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pertimbangan hukumnya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 

jo. Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 

 

Berdasarkan putusan yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam kasus posisi dari 

sengketa kepemilikan tanah eks HGU PTP X Kedaton II Kabupaten Lampung 

Selatan ini, juga dasar-dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara 

tersebut, serta kesesuaian putusan pengadilan dengan hukum. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitian. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 

merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan 

suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, 

juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki 

masalah tertentu yang memerlukan jawaban.35 

 

Beberapa hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penulisan ini, 

yaitu: 

 
A. Jenis Penelitian 

 
 

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang 

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang diarahkan untuk 

menganalisis hubungan-hubungan hukum antar satu peraturan dengan peraturan 

lainnya, tingkat sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal termasuk 

 

 
 

35 I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, Sampel dan Teknik Sampel dalam 

Penelitian, Bandar Lampung: Aura, hlm 71. 
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penelusuran asas-asas hukum.36 Penelitian ini mengkaji implementasi hukum 

tertulis dengan kesesuaiannya dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

121/Pdt.G/2012/PN.TK jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 07/Pdt/2014/PT.TK. 

jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/Pdt/2015 dengan bahan-bahan 

pustaka dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan sengketa 

tanah di Indonesia dan perbuatan melawan hukum. 

 
B. Tipe Penelitian 

 
 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu 

penelitian hukum yang bersifat pemaparan dengan tujuan memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan 

pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum 

yang terjadi dalam masyarakat.37 

 

Penulis akan menganalisis dan mengidentifikasi secara jelas dan lengkap mengenai 

Sengketa Kepemilikan Tanah dalam kaitannya dengan Tanah Eks Hak Guna Usaha 

yang terjadi di Kedaton, Lampung yang didasari dengan berbagai peraturan 

perundang-undangan yang terkait. 

 
C. Pendekatan Masalah 

 
 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus hukum 

(legal case study),karakteristik studi kasus adalah data yang dianalisis hanya data 

 
 

36 Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 3, Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 51. 
37 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, hlm 50. 
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yang bersumber dari kasus yang dijadikan objek penelitian, peneliti dalam 

menganalisis tidak boleh menggunakan data di luar kasus yang bersangkutan. 

Dalam studi kasus, pengambilan kesimpulan dilakukan secara induktif yang berarti 

dari fakta konkret digeneralisasi secara abstrak pada kasus yang sejenis. 38 

 

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri 

Tanjung Karang Nomor: 121/Pdt.G/2012/PN.TK. yang memutuskan bahwa Para 

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi 

Penggugat dengan sengaja mengambil, menguasai, menduduki secara fisik dan 

memanfaatkan (sewa-menyewa dengan pihak lain), tanah milik Penggugat dengan 

maksud menguasainya secara melawan hukum, yang mengakibatkan Para Tergugat 

harus bertanggung jawab untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut. Para 

Tergugat merasa keberatan sehingga mengajukan banding di Pengadilan Tinggi 

Tanjung Karang dengan Putusan Nomor: 07/Pdt/2014/PT.TK. namun Pengadilan 

Tinggi justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Para Tergugat tetap ingin 

mengupayakan hukum dengan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan 

Putusan Nomor: 1327 K/Pdt/2015 yang amarnya berisi menolak permohonan kasasi 

yang diajukan oleh Para Tergugat. 

 
D. Data dan Sumber Data 

 
 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan 

ilmiah, laporan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, 

 

 
 

38 Ibid. hlm. 43. 
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sumber-sumber lainnya. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

 
 

1. Bahan hukum primer 

 
 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga 

berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain sebagai 

berikut : 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- 

Pokok Agraria. 

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. 

d) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.TK. 

 

e) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 07/Pdt./2014/PT.TK. 

 

f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/Pdt/2015. 

 
 

2. Bahan hukum sekunder 

 
 

Bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer 

berupa literatur, buku-buku, jurnal, makalah, berita yang berkaitan dengan Hukum 

Agraria Khususnya hak guna usaha dan hak milik, serta Hukum Perbuatan 

Melawan Hukum. 
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3. Bahan hukum tersier 

 
 

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder yaitu, Kamus Hukum, Wikipedia, media cetak dan website. 

 

 
E. Metode Pengumpulan Data 

 
 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan langkah: 

 

1. Studi pustaka, yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif.39 

2. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum, tetapi bolenh diketahui oleh pihak tertentu.40 

Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 1327 K/Pdt/2015, Putusan Pengadilan Tinggi 

Nomor: 07/Pdt./2014/PT.TK. dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 

121/Pdt.G/2012/PN.TK. 

 
F. Metode Pengolahan Data 

 
 

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah:41 

 

1. Pemeriksaan data, yaitu mengkoreksi data apakah data yang terkumpul sudah 

cukup lengkap, sudah benar, dan apakah sudah sesuai sehingga data yang 

 

 

 

 

39 Ibid, hlm. 81. 
40 Ibid, hlm 83. 
41 Ibid, hlm 126. 
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terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalah dalam 

penelitian ini. 

2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis 

sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

3. Sistematis data, yaitu menampilkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 

G. Analisis Data 

 
 

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. 

Analisis kualitatif artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat 

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis secara 

komprehensif artinya menafsirkan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai 

dengan lingkup penelitian. Analisis secara lengkap artinya menafsirkan data dengan 

tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Ibid, hlm. 127. 
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V. PENUTUP 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab IV, 

dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kasus posisi yang terjadi dalam sengketa kepemilikan tanah eks HGU PTP X 

Kedaton II diawali dari tidak produktifnya perkebunan, sehingga direksi PTP 

melepaskan hak guna usahanya kepada negara. Para mantan karyawan 

memohonkan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Salah satu mantan 

karyawan dengan kavling nomor 155 menjual tanahnya di hadapan PPAT 

kepada Penggugat. Namun, tanah milik Penggugat telah dikuasai oleh Para 

Tergugat yang diperoleh berdasarkan surat keterangan hibah dari almarhum 

orangtuanya.. Atas kejadian tersebut Penggugat mengajukan gugatan 

perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena 

Para Tergugat telah melanggar hak Penggugat yang dijamin oleh hukum. 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan putusan nomor: 

121/Pdt.G/2012/PN.TK. dengan amar putusan mengabulkan sebagain gugatan 

Penggugat dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan 

melawan hukum. Para Tergugat melakukan upaya hukum banding ke 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusan nomor: 

07/Pdt/2014/PT.TK. dengan amar putusan menguatkan putusan pengadilan 

tingkat pertama. Para Tergugat melakukan upaya hukum lagi yaitu banding ke 
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Mahkamah Agung dengan putusan nomor: 1327 K/Pdt/2015 yang amar 

putusannya menolak permohonan banding Para Tergugat. 

2. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti sudah tepat dalam 

menerapkan hukum. Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan 

hukum karena menguasai secara fisik tanah milik orang lain dan tidak mampu 

membuktikan kepemilikannya secara sah. Selanjutnya pertimbangan majelis 

hakim tingkat kasasi dalam memutus perkara menolak permohonan kasasi Para 

Tergugat karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan 

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau 

melampaui batas wewenanngnya sebagaimana diatur dalam UU Mahkamah 

Agung. 

3. Analisis hukum putusan pengadilan dengan hukum sudah tepat yaitu dengan 

mengabulkan sebagian gugatan Penggugat: 

a. Mengabulkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah 

sengketa karena dapat membuktikannya di persidangan; 

b. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan 

hukum karena telah melanggar hak Penggugat yang telah dijamin oleh 

hukum; dan 

c. Tidak mengabulkan permohonan ganti kerugian immateril, uang paksa 

(dwangsom), dan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) karena 

permohonan tersebut kurang tepat dan Penggugat tidak dapat 

membuktikannya. 
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