
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Tanah merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita 

jaga sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanah memegang peranan 

yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini dapat 

ditunjukan dari negara kita yang merupakan negara agraris, maka dari itu tanah 

harus dikelola dan dijaga agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk 

generasi sekarang maupun yang akan datang. Di Indonesia fungsi tanah semakin 

meningkat, karena meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah membawa akibat 

terhadap meningkatnya masalah pertanahan. Tanah juga merupakan sumber 

penghidupan bagi masyarakat yang mencari nafkah melalui sumber pertanian, 

perkebunan dan pertambangan. 

 Pendaftaran tanah akan berjalan apabila ada kesadaran hukum dari 

masyarakat, artinya apabila masyarakat sadar akan hukum maka secara tidak 

langsung, masyarakat telah mematuhi hukum yang berlaku. Pendaftaran tanah 

akan menghasilkan produk akhir berupa sertifikat sebagai kepemilikan hak atas 

tanah. Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan 

kepastian hak atas tanah.
1
 Dengan pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum dari 

pada tanah tertentu meliputi luas dan batasan-batasannya. 
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 Dengan banyaknya permasalahan tanah, maka makin lama makin terasa 

perlu jaminan kepastian hukum dan kepastian hak dalam bidang agraria. Untuk 

keperluan itulah pada Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa, “Untuk 

menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

peraturan pemerintah”. Dasar Permulaan dari penyelenggaraan pendaftaran tanah 

meliputi kegiatan-kegiatan, pengukuran, pemetaan tanah, serta pendaftaran 

haknya untuk pertama kali. Kemudian pemeliharaanya meliputi perubahan-

perubahan yang terjadi, baik mengenai tanahnya maupun pihak yang 

mempunyainya. Dasar permulaan maupun pemeliharaanya harus mendapat 

perhatian yang seksama dan ketelitian dalam penyelenggaraannya.
2
 

 Dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan 

Kasus Pertanahan menyatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan 

pertanahan antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga sering 

berdampak luas secara sosio-politis. Menurut Koentjaraningrat, Konflik atau 

sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan 

gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan 

yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial.
3
 

 Adapun alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari sengketa bahwa 

ada pihak yang lebih berhak dari yang lain atas tanah yang disengketakan, oleh 
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karena itu penyelesaian sengketa hukum terhadap sengketa tanah tersebut 

tergantung dari sifat permasalahannya yang diajukan dan prosesnya akan 

memerlukan beberapa tahap tertentu sebelum diperoleh sesuatu keputusan. Dalam 

suatu sengketa, pihak-pihak sudah teridentifikasi berhadapan langsung atau 

berkelanjutan dan tidak dicapai jalan keluar yang memuaskan kedua belah pihak 

(deadlock).
4
 

 Tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Diatas tanah pula 

manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai 

bangunan lainnya untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung 

berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia.
5
 Apabila 

masyarakat sudah mengetahui status tanahnya maka akan bebas dari gugatan 

orang lain dan demikian pula mengelakkan suatu adagium (dimana ada 

masyarakat dan kehidupan disana ada hukum).
6
 Pendaftaran tanah adalah 

kewajiban yang harus dilaksanakan secara terus menerus dalam rangka 

menginventarisasikan data-data berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut 

UUPA.
7
 

 Kepastian hukum hak-hak atas tanah, khususnya mengenai status 

kepemilikan hak atas tanah yang berkaitan dengan sertifikat tanah akan 

memberikan kejelasan mengenai orang atau badan yang menjadi pemegangnya. 

Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak 
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Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 45. 
6
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dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan. 

Dilihat dari cara penyelesaiannya maka sengketa itu dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu penyelesaian melalui jalur non peradilan (Perundingan/musyawarah atau 

negotiation, Konsiliasi/consilitation, Mediasi/mediation, Arbitrase/arbitran) dan 

Peradilan/Ligitasi.
8
 

 Adapun tujuan pendaftaran tanah adalah penyediaan data-data penggunaan 

tanah untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat dan jaminan kepastian hukum 

terhadap hak-hak atas tanah.
9
 Kesadaran hukum adalah suatu proses psikis yang 

terdapat dalam diri manusia yang akan timbul dan mungkin pula tidak akan timbul 

yang berkaitan dengan efektifitas hukum.
10

 Berdasarkan uraian diatas, penelitian 

ini akan mengkaji berkaitan dengan judul, PENYELESAIAN SENGKETA 

TANAH TERKAIT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.87/Pdt.G/2011/PN.Ska). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 

akan meneliti lebih rinci beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui gugatan 

perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta? 

                                                           
8
 Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik, Yogyakarta: Tugu Jogja 

Pustaka, Hal 2. 
9
 Bachtiar Efendie, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan 

Pelaksanaannya, Bandung: Alumni, Hal 21. 
10

Soerjono Soekanto, 1987, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Mayarakat Sosial, 

Jakarta: CV Rajawali, Hal 96. 



5 
 

2. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim mengenai sengketa hak milik atas 

tanah di Pengadilan Negeri Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat 

mamberi arah dalam pelaksanaanya, maka penelitian ini memliki tujuan sebagai 

berikut: 

 1. Tujuan Objektif: 

a. Mengetahui penyelesaian sengketa hak milik atas tanah melalui gugatan 

melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. 

b. Mengetahui akibat hukum dari putusan hakim mengenai sengketa hak milik 

atas tanah di Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Tujuan Subjektif: 

a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis dibidang 

Hukum Agraria khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah terkait 

kepemilikan hak atas tanah. 

b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar akademik 

sarjana hukum dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

             Suatu penelitian mampu memberikan manfaat yang berguna bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang penelitian tersebut, adapun 

hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk: 

1. Manfaat Teoritis 

            Mengembangkan pengetahuan dibidang hukum perdata, memberikan 

sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan khususnya 

hukum agraria. 

2. Manfaat Praktis 

            Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, dinamis sekaligus 

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

            Sengketa tanah disebabkan karena adanya perbedaan nilai, kepentingan, 

pendapat dan persepsi antara orang perorangan atau badan hukum mengenai status 

penguasaan, status kepemilikan dan status penggunaan atau pemanfaatan atas 

bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu. Sengketa adalah perselisihan yang 

terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak 

tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan 

melalui musyawarah atau melalui Pengadilan.
11

 Timbulnya sengketa tanah dapat 

terjadi karena adanya gugatan dari seseorang arau badan hukum yang berisi 

tuntutan hukm akibat perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak atas 

tanah dari pihak penggugat. 
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            Adapun materi gugatan dapat berupa tuntutan adanya kepastian hukum 

mengenai siapa yang berhak atas tanah, status tanah, bukti-bukti yang menjadi 

dasar pemberian hak dan sebagainya.
12

 Dilihat dari cara penyelesaiannya maka 

sengketa itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyelesaian melalui jalur non 

peradilan (Perundingan/musyawarah atau negotiation, Konsiliasi/consilitation, 

Mediasi/mediation, Arbitrase/arbitran) dan Peradilan/Ligitasi.
13

  

            Untuk mempertanahan hak dan kewajibannya, orang harus bertindak 

berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Apabila pihak yang 

bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai, maka 

pihak merasa dirugikan dapat membawa sengketa tersebut ke pengadilan untuk 

penyelesaian sengketanya. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan 

bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang telah dirugikan atau terganggu, 

mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus 

mematuhi peraturan hukum agar hukum berjalan sebagaimana mestinya. 

            Dalam suatu sengketa, pihak-pihak sudah teridentifikasi berhadapan 

langsung atau berkelanjutan dan tidak dicapai jalan keluar yang memuaskan 

kedua belah pihak (deadlock).
14

 Apabila kedua belah pihak tidak menemukan 

jalan keluar bisa menempuh jalur peradilan. Dengan demikian masyarakat itu 

mematuhi hukum bukan karena paksaan, melainkan kebutuhan agar tidak 

bermasalah. Kepastian hukum sangat penting bagi masyarakat guna adanya 
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Ibid, Hal 2. 
13

Ibid, Hal 9. 
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Maria Sumardjono, 2009, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: 
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ketertiban bagi pemegang hak atas tanah tersebut, sehingga pemilik dapat 

merasakan hak atas tanahnya dengan sebaik-baiknya. 

 

F. Metode Penelitian 

             Metode penelitian hukum adalah suatau proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum guna untuk menjawab permasalahan hukum yang 

dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk mendapatkan bahan serta 

pemecahan masalah dalam penyelesaian kepemilikan tanah terkait kepemilikan 

hak atas tanah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

            Jenis penelitian dalam dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, 

yang juga bisa disebut sebagai kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian 

kepustakaan (Library Research), yaitu suatu penelitian dengan cara 

menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tertulis.
15

 

            Dengan kata lain penelitian hukum normatif disebut juga penelitian 

hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier, untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun 

secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
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2.  Metode Pendekatan 

            Pendekatan penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam 

pendekatan yuridis normatif, yang berarti penulisan skripsi ini berdasarkan 

suatu kajian aspek hukum yaitu perundang-undangan yang belaku dan 

yurisprudensi.
16

 Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan untuk 

mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti 

untuk melakukan analisis. Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud agar 

mendapatkan hasil yang ilmiah, maka masalah dalam penelitian ini dibahas 

dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dalam 

KUHPerdata terkait gugatan melawan hukum atas kepemilikan hak atas tanah 

dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Surakarta. 

3. Lokasi Penelitian 

            Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta, 

alasannya karena peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Pengadilan 

Negeri Surakarta tersebut, karena adanya kasus tentang sengketa kepemilikan 

hak atas tanah. Selain itu lokasi penelitian juga dekat dan mudah dijangkau 

dengan tempat tinggal peneliti jadi dalam melakukan penelitian dapat 

menghemat waktu dan biaya. 

 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

            Sumber hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 

jenis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan 
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penyelesaian sengketa tanah terkait kepemilkan hak atas tanah yang akan 

menunjang diperolehnya jawaban atas permasalahan yang ditulis penulis. 

a. Bahan Hukum Primer 

            Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. 

Bahan hukum primer terdiri dari, catatan-catatan resmi, perundang-

undangan, dan dari putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini anatara lain adalah: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 

1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696. 

4. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 87/Pdt.G/2011/PN.Ska.  

 b.  Bahan Hukum Sekunder 

      Bahan hukum sekunder adalah semua yang diketahui masyarakat 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku, 

kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
17

 Bahan sekunder dalam 

penelitian ini bersumber dari literatur dibidang Hukum Perdata, Hukum 

Agraria beserta berbagai artikel maupu jurnal penelitian yang terkait dengan 

penelitian ini. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

            Bahan hukum Tersier adalah bahan yang dapat memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, 

seperti kamus, ensiklopedi dan seterusnya. Adapun kamus yang 

dimaksudkan seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta 

ensiklopedi bidang hukum yang berkaitan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

            Metode pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

a. Observasi, merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilaksanakan oleh 

peneliti dengan melaksanakan pengamatan secara langsung objek yang 

diteliti dalam hal ini adalah putusan Hakim Ketua Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

b. Studi Kepustakaan, merupakan pengumpulan bahan dengan membaca 

dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur maupun peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. 

6. Metode Analisis Data 

             Analisi data  berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. 

Kemudian dapat dianalisis secara kualitatif, artinya analisis tersebut ditunjukan 

terhadap data-data yang sifatnya kualitas, mutu dan sifat yang berlaku 

dimasyarakat. Tujuannya untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala-

gejala yang benar-benar berlaku.
18

 Penelitian ini menggunakan teknik 

pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu 
                                                           
18

Hilman Hadi Kusuma, 1999, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung:  

 Mandar Maju, Hal 99. 
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dari hal-hal yang bersifat umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu 

yang sifatnya lebih khusus. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan 

melakukan inventerisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, 

aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu 

menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu 

diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap 

terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah. Analisi data 

secara kualitatif yaitu berupa pemaparan hasil penelitian atas putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:87/Pdt.G/2011/PN.Ska Tentang Sengketa 

Kepemilikan Hak Atas Tanah. 

 

G. Sistematika Penulisan Hukum 

             Untuk memberikan gambaran umum mengenai sistem penulisan hukum 

yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis 

menyiapkan sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri 

dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud 

untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. 

Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan beberapa sub bab 

yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi. 

 Bab II adalah Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan 

beberapa kerangka pemikiran yang menjadi pijakan dalam menjawab 

permasalahan dari penulisan hukum ini, yaitu Tinjauan Umum Tentang Tanah, 
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Tinjauan Tentang Sengketa Tanah, Tinjauan Umum Tentang Hak Milik Atas 

Tanah, Tinjauan Tentang Pertimbangan Hukum, Tinjauan Tentang Putusan 

Perkara Perdata 

 Bab III adalah Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis 

menguraikan hasil penelitian hukum yang telah didapat dari proses penulisan 

hukum serta menganalisis permasalahan dalam rumusan masalah. Dalam hal ini 

yang menjadi pokok permasalahan yaitu penyelesaian sengketa kepemilikan Hak 

Atas Tanah melalui gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri 

Surakarta dan mengetahui akibat hukum dari Putusan Hakim mengenai sengketa 

tanah terkait kepemilikan Hak Atas Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta. 

 Bab IV Penutup. Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang 

menjadi jawaban dari perumusan masalah, yang berisi Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


