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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Jual beli sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak dan kepemilikan atas 

tanah yang pelaksanaannya memiliki aturan dan persyaratan serta prosedur 

tersendiri. Pelaksanaan jual beli atas tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 

37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sering 

menimbulkan masalah dikemudian harinya. Kasus jual beli tanah yang berakhir pada 

sengketa sering mengemuka, baik dimedia cetak maupun elektronik dan mungkin 

juga yang tidak terpublikasikan. Sengketa-sengketa/perkara-perkara yang berkaitan 

dengan tanah yang terjadi ditengah masyarakat disebabkan oleh berbagai hal, salah 

satunya adalah karena kekeliruan dan kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan 

peralihan hak atas tanah itu. 

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 perseorangan, badan hukum, atau lembaga 

sering berdampak luas secara sosio-politis. Konflik Pertanahan adalah 

perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, 

organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau 

sudah berdampak luas secara sosiopolitis. Menurut Koentjaraningrat Konflik atau 

sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan 

gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan 
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yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosial.1 Alasan sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari 

sengketa bahwa ada pihak yang lebih berhak dari yang lain atas tanah yang 

disengketakan, oleh 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. 

Hal tersebut juga terjadi dalam kasus sengkata jual beli tanah dan bangunan 

yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 32/Pdt.G/2007/Pn.Skh bermula 

ketika penggugat menjual sebidang tanah dan bangunan kepada tergugat, pada 

saat disepakati harga tanah antara penggugat dan tergugat, tergugat membayar 

uang kepada penggugat dalam bentuk uang tunai dan sisanya dibayar dengan cek, 

namun setelah penggugat akan mencairkan cek tersebut ke Bank BCA ternyata 

kosong. Berdasarkan hal tersebut maka penggugat kemudian menghubungi 

Tergugat baik melalui telepon maupun ketemu langsung, namun setiap kali 

Penggugat menanyakan kekurangan pembayaran terhadap pembelian tanah dan 

bangunan SHM No. 5210 (obyek sengketa) kepada Tergugat, selalu menghindar 

yang pada pokok intinya tidak mau membayar, oleh karena itu Penggugat 

melakukan gugatan kepada tergugat di Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan 

alasan tergugat ingkar janji dan beritikat buruk telah melakukan perbuatan 

melawan hukum ingkar janji (wanprestasi). 

                                                
1 Koentjaraningrat, 1982, hal. 103. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai sengketa jual beli tanah dan bangunan melalui 

gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Alasan 

pemilihan judul mengenai sengketa jual beli tanah karena fakta yang terjadi di 

masyarakat kasus sengketa tanah sering terjadi dan sering cara penyelesaian 

sengketa menggunakan pendekatan kekerasan, serta menimbulkan konflik antar 

pihak yang bersengketa.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa jual beli tanah dan bangunan melalui 

gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sukoharjo? 

2. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan hakim mengenai sengketa jual beli 

tanah dan bangunan di Pengadilan Negeri Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui penyelesaian sengketa jual beli tanah dan bangunan melalui 

gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

2. Mengetahui akibat hukum dari putusan hakim mengenai sengketa jual beli 

tanah dan bangunan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

 



 4 

D. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan 

tercapai, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu 

Hukum pada khususnya terutama Hukum Perdata; 

b. Memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam 

mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada; 

c. Memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan gugatan 

perbuatan melawan hukum atas sengketa jual beli tanah dan bangunan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh 

penulis; 

b. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan 

membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.; 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan 

serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah 

yang diteliti. 

 
E.  Kerangka Pemikiran 

Sengketa jual beli tanah disebabkan karena adanya perbedaan nilai, 

kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan 

hukum mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status 
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penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu. 

Timbulnya sengketa 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 adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas 

tanah, status tanah, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak,dan 

sebagainya.2 

Untuk mempertahankan 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 yang merasa dirugikan dapat membawa ke pengadilan untuk penyelesaian 

sengketanya. Cara penyelesaian melalui hakim ini diatur dalam hukum acara 

perdata. 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 perdata, supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana 

mestinya. 

 
F.  Metode Penelitian 

1.   Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, alasan 

bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo 

                                                
2 Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik, Yogyakarta: Tugujogja 

Pustaka, hal 2 
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tersebut, karena adanya kasus sengketa jual beli tanah. Selain itu lokasi penelitian 

juga dekat dan mudah dijangkau dengan tempat tinggal peneliti jadi dalam 

melakukan penelitian dapat menghemat waktu dan biaya. 

2.   Jenis Penelitian   

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang juga bisa 

disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Menurut Bagir 

Manan, jenis penelitian hukum normatif yaitu “penelitian terhadap peraturan 

yang berlaku serta kaedah hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi, hukum adat atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas-asas 

hukum.”3  

Dengan kata lain penelitian hukum normatif disebut juga penelitian 

hukum kepustakaan adalah 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. 

3.   Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan adalah bahan untuk 

mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti 

untuk melakukan analisis. Dalam penulisan skripsi ini, agar mendapatkan hasil 

yang ilmiah, serta dapat dipertahankan secara ilmiah, maka masalah dalam 

penelitian ini dibahas dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-

                                                
3 Bagir Manan, 1999, Penelitian Bidang Hukum, Puslitbangkum Unpad, Perdana, Januari, 

Bandung, h. 4   
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undangan (statute approach) dalam KUHPerdata terkait gugatan perbuatan 

melawan hukum atas jual beli tanah dan bangunan dalam perkara perdata Putusan 

Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

Pendekatan konsep (conseptual approach) dalam ilmu hukum 

khususnya terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas jual beli tanah 

dan bangunan dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo 

digunakan sebagai titik tolak bagi analisis penelitian hukum sehingga akan 

muncul konsep sebagai suatu akibat hukum terhadap gugatan perbuatan melawan 

hukum atas jual beli tanah dan bangunan dalam perkara perdata Putusan 

Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pendekatan kasus (case approach) dipergunakan 

untuk dapat mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam 

praktik hukum terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas jual beli 

tanah dan bangunan dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri 

Sukoharjo. 

4.   Sumber Data  

Dalam penelitian ini menggunakan bahan bahan sekunder, sumber bahan 

sekunder yang penulis gunakan yaitu:  

a.  Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan 

sebagai bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah: 
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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 Sukoharjo Nomor: 32/Pdt.G/2007/Pn.Skh. 

b.  Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, 

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas 

putusan. Bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum ini 

harus relevan dengan topik penelitian. Dalam kaitan itu, maka bahan hukum 

sekunder dari penelitian ini bersumber dari literatur di bidang Hukum 

Perdata, Hukum Agraia beserta berbagai artikel maupun jurnal penelitian 

yang terkait dengan penelitian ini. 

c.  Bahan hukum tertier  

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang dapat memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus, ensiklopedi dan seterusnya. Adapun kamus yang dimaksudkan seperti 

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta ensiklopedi bidang hukum 

terkait. 
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5.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya 

secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang 

dikaji baik langsung maupun tidak langsung.4  

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan teknik sistim 

kartu (card system), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku 

atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat 

dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan 

nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, 

menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan 

bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat 

ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok 

permasalahan. 

6.   Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika 

deduktif. menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philiphus 

M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan 

oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis 

major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat 

khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau 

                                                
4 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 58   
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conclusion.5 Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara 

deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, 

selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus. 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan melakukan inventarisasi 

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. 

Analisis data secara kualitatif yaitu berupa pemaparan hasil penelitian 

atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 32/Pdt.G/2007/Pn.Skh tentang 

sengketa jual beli tanah. 

 
F.  Sistematika Skripsi  

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, 

maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) 

bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup 

pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah,  

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

Sistematika Skripsi. 

                                                
5 Peter Mahmud Marzuki, Ibid, 47 
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BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini dikemukakan tinjauan 

umum tentang sengketa pertanahan dan dampak sosial politis serta perbuatan 

melawan hukum dalam perjanjian jual beli tanah. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini 

berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian pokok 

dari keseluruhan penulisan hukum yang membahas, dan menganalisa rumusan 

permasalahan penelitian yang meliputi: penyelesaian sengketa jual beli tanah dan 

bangunan melalui gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo serta akibat hukum dari putusan hakim mengenai sengketa jual beli 

tanah dan bangunan di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

BAB IV: PENUTUP. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan 

dari penulisan skripsi dan saran-saran yang dapat diberikan yang kiranya dapat 

bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. 

 

  


