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PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PERKARA PENGGANTIAN NAMA 

TERHADAP SERTIFIKAT TANPA SEPENGETAHUAN PEMILIKNYA 

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) 

 

Abstrak 

Tanah merupakan kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak, dan merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi modal 

utama bagi pembangunan. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, 

kebutuhan tanah untuk keperluan rumah tempat tinggal dan keperluan 

pembangunan semakin meningkat, sedangkan luas tanah adalah relatif tetap. 

Disamping itu, saat ini tanah merupakan obyek investasi dan mengakibatkan 

nilai harga tanah akan semakin menjulang tinggi. Hal-hal tersebut sering 

mengakibatkan terjadinya sengketa, konflikdan perkara pertanahan. Dalam 

rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah 

harus tersedia perangkat hukum pertanahan yang tertulis, lengkap dan jelas 

yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Kasus terhadap sengketa tanah 

berupa perbuatan melawan hukum atas perjanjian pinjam meminjam sertifiat 

tanah adalah bahwa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk; a) Untuk 

mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara 

perbuatan melawan hukum pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan 

pemiliknya; b) Untuk mengetahui hakim dalam mementukan putusan perkara 

yang terbukti dalam perkara pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan 

pemiliknya.; c) Untuk mengetahui akibat hukum setelah perkara tersebut 

diputus oleh hakim. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode normatif tentang Penyelesaian Sengketa Atas Perkara 

Penggantian Nama terhadap Sertifikat Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya (Studi 

Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif menggambarkan mengenai Penyelesaian Sengketa Atas Perkara 

Penggantian Nama terhadap Sertifikat Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya (Studi 

Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta). Hakim menimbang dalam isi gugatan 

Penggugat berpendapat bahwa gugatan daripada Penggugat tidak sempurna 

karena kurangnya para pihak, sehingga hakim tidak melakukan pemeriksaan 

terhadap pokok perkara sehingga gugatan tidak dapat diterima. Hakim dalam 

menentukan putusan perkara perbuatan melawan hukum melihat pada Pasal 

1365 KUHPerdata yang isinya harus memenuhi: a) Perbuatan tersebut melawan 

hukum; b) Harus ada kesalahan pada pelaku; c) Harus ada kerugian; d) Harus 

ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Penggugat dalam gugatan 

a quo tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam petitum mengenai kerugian 

materiil dan immateriil karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata. 

 

Kata Kunci: Perkara penggantian nama dalam sertifikat,perbuatan melawan 

                     hukum, proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri. 

      

Abstract 

Land is a primary need that concerns the lives of many people, and is one of 

the natural resources which is the main capital for development. Along with 
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population growth, the need for land for residential needs and development 

needs has increased, while the area of land is relatively fixed. In addition, land 

is currently the object of investment and causes the value of land prices to be 

increasingly high. These things often result in disputes, conflicts and land cases. 

In order to ensure legal certainty and legal protection for landowners, written, 

complete and clear legal instruments for landowners must regulate land 

registration. The case for land disputes in the form of unlawful acts on land loan 

and loan agreements is that. Therefore this study aims to; a) To find out the 

judge's considerations in determining the proof of a case against an act of 

transferring land rights without the knowledge of the owner; b) To find out the 

judge in determining the case verdict that is proven in the case of transferring 

land rights without the knowledge of the owner. ; c) To find out the legal 

consequences after the case is decided by the judge. The method of approach 

used in this study is the normative method of Settlement of Disputes Over the 

Case Change of Name to the Certificate Without the Knowledge of the Owner 

(Case Study in the Surakarta District Court).This type of research is descriptive 

describing the Settlement of Disputes over the Change of Name of the 

Certificate without the Knowledge of the Owner (Case Study in the Surakarta 

District Court). The judge considered in the contents of the Plaintiff's claim that 

the plaintiff's claim was not perfect due to a lack of parties, so the judge did not 

conduct an examination of the subject matter so the lawsuit could not be 

accepted. The judge in determining the case decision against the law looks at 

Article 1365 of the Civil Code whose contents must meet: a) The act is against 

the law; b) There must be mistakes on the perpetrators; c) There must be a loss; 

d) There must be a causal relationship between deeds and losses. The plaintiff 

in the a quo lawsuit cannot prove the arguments in the petitum regarding 

material and immaterial losses due to unfulfilling of elements of acts against 

the law in Article 1365 of the Civil Code. 

 

Keywords:  Case of  changing the name in the certificate, act resist to the law,  

                   and the process of completion of the case in District Court. 

 

1. PENDAHULUAN 

Tanah memiliki hubungan yang  sangat penting bagi kelangsungan hidup 

manusia. Setiap manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitasnya 

setiap hari di atas tanah, sehingga manusia tidak mungkin dapat dipisahkan dari 

tanah. Hal ini memberikan pengertian bahwa pentingnya tanah bagi kehidupan 

di mana manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasai tanah.Tanah 
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adalah tempat pemukiman dari umat manusia disamping sebagai sumber 

penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui 1pertanian.2 

 Setiap manusia memerlukan tanah karena semua kegiatan yang 

dilakukan manusia memerlukan tanah. Mengingat pentingnya tanah dalam 

kehidupan manusia dan Bangsa Indonesia maka dalam Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 

 Tanah merupakan kebutuhan primer yang menyangkut hajat hidup 

orang banyak, dan merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi 

modal utama bagi pembangunan. Seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk, kebutuhan tanah untuk keperluan rumah tempat tinggal dan 

keperluan pembangunan semakin meningkat, sedangkan luas tanah adalah 

relatif tetap. Disamping itu, saat ini tanah merupakan obyek investasi dan 

mengakibatkan nilai harga tanah akan semakin menjulang tinggi.3 

 Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang 

dapat di punyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial hak atas tanah 

(HAT). Kata terkuat disini dimaksudkan untuk membedakan dengan hak guna 

usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan hak-hak lainnya, yaitu untuk 

menunjukkan bahwa diantara hak-hak ata tanah diatas yang dapat dipunyai 

seseorang, maka hak milik adalah yang terkuat dan terpenuh. Terpenuh artinya 

hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila 

dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak 

atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan 

penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang 

lain.  

 Hal-hal tersebut sering mengakibatkan terjadinya sengketa, 

konflikdan perkara pertanahan. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan 

                                                           
1 Elza Syarief, 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, 

Pertama, Jakarta: Gramedia, Jakarta, hal. 4. 
2  
3 Bronton Susanto, Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2014, Vol.10, No.20, Hal.76-8 
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perlindungan hukum bagi pemilik tanah harus tersedia perangkat hukum 

pertanahan yang tertulis, lengkap dan jelas yang mengatur tentang pendaftaran 

tanah. 

 Pada Putusan No. 231/Pdt.G/2016/PN Skt, terjadi sengketa antara 

enggugat dengan Tergugat. Awalnya Tergugat meyampaikan nniatnya kepada 

Penggugat untuk meminjam sertifikat tanahnya untuk melunasi hutangnya. 

Akan tetapi Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah mengganti 

nama pemilik sertifikat atanh tersebut menjadi nama dari Tergugat selaku 

peminjam. Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat dikarenakan Tergugat 

ingkar janji bahwa sertifikat yang dipinjamnnya hanya untuk membayar 

hutangnya, ternyata setelah di cek sertifikat Penggugat menjadi milik Tergugat 

tampa sepengetahuan dari Penggugat. 

 Berkaitan dengan peralihan Hak Milik atas tanah Pasal 37 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa : (1) Peralihan 

hak atas tanah dan Hak  Milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar 

menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum 

pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 

berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal tersebut berarti bahwa jika terjadi peralihan hak milik atas tanah harus 

dibuat oleh PPAT antara si pemilik tanah lama dengan pemiik tanah baru. 

 Hak milik atas dijelaskan pada Pasal 22 Undang-undang No. 5 

Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria menjelaskan mengenai hak milik, 

yaitu: 

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak 

milik terjadi karena :  

a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah;  

b. ketentuan Undang-undang.  

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/831d23dcf82654181872c0ae3dfeb844
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 Beralihnya Hak Milik diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yang 

menyatakan bahwa: “Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. 

Hak milik atas tanah beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari 

pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum, misalnya 

meninggalnya pemilik tanah. Hal tersebut secara hukum menjadikan hak milik 

atas tanah berpindah kepada ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai 

subjek hak milik. Beralihnya hak milik atas tanah tersebut harus didaftarkan ke 

Kantor Pertanahan setempat. Maksud didaftarkannya peralihan hak atas tanah 

tersebut adalah untuk dicatat dalam buku tanah dan kemudian dilakukan 

perubahan nama pemegang hak milik atas tanah tersebut.4 

 Oleh karena itu jika terjadi peralihan hak milik atas tanah, maka 

harus dihadapkan ke PPAT berdasarkan Undang-undang maupun peraturan 

pemerintah, peralihan hak milik atas tanah atau balik nama, sertifikat milik atas 

tanah tersebut harus ada kesepakatan antara si pemilik sertifikat dengan pemilik 

yang baru. Namun penggantian sertifikat hak atas tanah tersebut ternyata tidak 

diketahui oleh pemilik sertifikat, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh 

Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan 

perbuatannya kepada Penggugat berdasarkan perjanjian telah dilanggarnya 

dengan melakukan balik nama sertifikat tanpa memberitahukan kepada 

Penggugat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak baik dan 

melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 1365 KUHPerdata yang 

biasanya disebut pasal tentang perbuatan melawan hukum sesungguhnya tidak 

merumuskan arti perbuatan melawan hukum, tetapi hanya mengemukakan 

unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan 

sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 tersebut. Unsur-unsur 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat; 

2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; dan 

3) Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan 

tersebut.5 

                                                           
4 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana, Hal. 96-97. 
5 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana, hal. 92. 
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 Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh penulis, maka 

penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan judul: “Penyelesaian 

Sengketa Atas Perkara Penggantian Nama terhadap Sertifikat Tanpa 

Sepengetahuan Pemiliknya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 

Surakarta)”. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan hukum ini akan 

membahas beberapa permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan 

melawan hukum pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya?; 

b) Bagaimana hakim dalam mementukan putusan perkara yang terbukti dalam 

perkara pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya?; c) 

Bagaimana akibat hukum setelah perkara tersebut diputus oleh hakim? 

2. METODE 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah 

hukum, asas-asas hukum tentang Penyelesaian Sengketa Atas Perkara 

Penggantian Nama terhadap Sertifikat Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya (Studi 

Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).6 Jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai 

Penyelesaian Sengketa Atas Perkara Penggantian Nama terhadap Sertifikat 

Tanpa Sepengetahuan Pemiliknya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 

Surakarta). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara 

perbuatan melawan hukum pengalihan hak atas tanah tanpa 

sepengetahuan pemiliknya 

Di dalam menentukan sebuah putusan, seorang hakim harus terlebih dahulu 

harus memperhatikan isi gugatan serta pembuktian dari penggugat dalam 

pembuktian gugatannya. Inti pokok gugatan yang diajukan penggugat adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
6Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, hal. 52. 
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a. Menyatakan Tergugat I yang telah mengalihkan hak atas sertifikat.buku 

tanah milik Penggugat sebagaimana SHM No. 1479/ Kelurahan 

Danukusuman Surat Ukur No. 46/Danukusuman/1998 Tanggal 14-09-1998 

dengan luas ± 43 M2 menjadi atas nama Tergugat I dan digunakan sebagai 

jaminan hutang di tempat Tergugat II hingga jumlah Rp 170.000.000 

(seratus tujuh puluh juta rupiah), nyata-nyata merupakan perbuatan 

melawan hukum. 

b. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang akan melakukan lelang terhadap 

rumah milik Penggugat yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana 

SHM No. 1479/ Kelurahan Danukusuman Surat Ukur No. 

46/Danukusuman/1998 Tanggal 14-09-1998 dengan luas ± 43 M2 jelas-

jelas merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum. 

c. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I 

dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil 

dan immateriil sejumlah Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta 

rupiah). 

d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat.buku 

tanah sebagaimana SHM No. 1479/ Kelurahan Danukusuman Surat Ukur 

No. 46/Danukusuman/1998 Tanggal 14-09-1998 dengan luas ± 43 M2 

untuk dikembalikan pada keadaan semula dan/atau menjadi atas nama 

Penggugat. 

e. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan 

terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I dan 

Tergugat II. 

f. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh 

biaya yang timbul dalam perkara ini. 

 Penggugat dalam gugatannya juga memapirkan alat bukti sebagai 

pendukung dasar gugatan, diantaranya adalah: 

a. Foto copy Perjanjian Kred (bukti TII-6). 

b. it, Nomor 0000182/PK/02764/1100/0714 tertanggal 17 Juli 2014 (Bukti 

TII-1). 
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c. Foto copy tanda terima Perjanjian Kredit Nomor 

0000182/PK/02764/1100/0714 tertanggal 17 Juli 2014 (Bukti TII-2). 

d. Foto copy bukti serah terima jabatan tanah/tanah dan bangunan No. 

32P2764001407110182/BSTJ/2764/0714, tanggal 17 Juli 2014 (bukti TII-

3). 

e. Foto copy Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor  

0000315/PPPK/02764/1900/0815 tertanggal 27 Agustus 2017 (bukti TII-

4). 

f. Foto copy Tanda Terima tanggal 26 Agustus 2015 (bukti TII-5). 

g. Foto copy bukti serah terima jabatan tanah/tanah dan bangunan No. 

32P2764001407110182/BSTJ/2764/0714, tanggal 17 Juli 2014 (BUKTI 

tii-6). 

h. Foto copy SHM No. 1479 Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, 

Surakarta (butki TII-70. 

i. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01633/2015 (BUKTI tii-8). 

j. Foto copy Sertfikat Hak Tanggungan Nomor: 00142/2016 (bukti TII-9). 

k. Foto copy Formulir Aplikasi Pinjaman (FAP) atas nama Imas 

Kusumaningttyas (Bukti TII-10). 

Kesimpulan daripada gugatan Penggugat diantaranya adalah sebagai berikut: 

 Pertama, bahwa Bahwa Penggugat memiliki rumah yang berdiri di atas 

sebidang tanah sebagaimana SHM No. 1479/ Kelurahan Danukusuman Surat 

Ukur No. 46/Danukusuman/1998 Tanggal 14-09-1998 dengan luas ± 43 M2 

sebelumnya tercatat atas nama Penggugat dan pada saat diajukannya gugatan 

ini tercatat atas nama Tergugat I serta dipasang Hak Tanggungan oleh Tergugat. 

Kedua, Bahwa pada bulan Juni 2014, Tergugat I meminta ijin kepada Pengugat 

untuk meminjam sertifikat/ buku tanah milik Penggugat dengan alasan untuk 

jaminan hutan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada rekan kerja 

Tergugat I. 

 Ketiga, bahwa tindakan Tergugat II yang akan melakukan lelang terhadap 

rumah milik Penggugat yang berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana SHM 

No. 1479/ Kelurahan Danukusuman Surat Ukur No. 46/Danukusuman/1998 
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Tanggal 14-09-1998 dengan luas ± 43 M2 jelas-jelas merugikan Penggugat dan 

terbukti merupakan perbuatan melawan hukum. 

 Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Tergugat I 

1) Gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada alasan yang cukup atau 

penuh (persona standi non judicio) 

a) Penggugat secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk 

mengendalikan dan memohon secara hukum sebagaimana dalam 

posita yang pada intinya keberatan dilakukan lelang eksekusi hak 

tanggungan atas tanah dan bangunan SHM No. 1479/ Kelurahan 

Danukusuman Surat Ukur No. 46/Danukusuman/1998 Tanggal 14-

09-1998 dengan luas ± 43 M2. Selanjutnya disebut anggunan 

kreditkarena senyatanya Penggugat secara hukum adalah bukan 

sebagai pihak yang tercatat sebagai agunan kredit, tidak ikut 

menandatangani perjanjian kredit maupun pemasangan hak 

tanggungan lainnya. 

b) Penggugat secara perkara a quo secara hukum tidak mempunyai alas 

hak penuh untuk mengajukan gugatan karena agunan kredit atas 

nama Tergugat I yang mana tidak keberatan pengajuan lelang 

eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Tergugat II. 

c) Penggugat bukan sebagai pemilik agunan kredit, maka dari itu tidak 

diberikan alas hak yang penuh atau cukup untuk mengajukan 

gugatan dalam perkara a quo  

2) Gugatan salah pihak (error in persona) 

a) Bahwa dalam isi gugatan Penggugat mengaku sebagai pemilik sah 

hak atas tanah daripada agunan kredit yang kemudian tidak 

mengetahui jika tanahnya sudah dibalik nama menjadi atas nama 

Tergugat I. Jika tindakan dari Tergugat I merugikan Penggugat 

maka seharusnya Penggugat memintra ganti rugi kepada Tertgugat 

I bukan melibatkan orang lain. 
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b) Perbuatan Penggugat nenberikan agunan kredit kepada Tergugat I 

dengan fasilitas kredit dari Tergugat II merupakan dua tindakan 

hukum yang berbeda, tidak ada kaitan satu sama lainnya. Oleh 

karena ituakibat hukum yang timbul dan terjadi secara yuridis 

formal adalah mengikat secara intern pula bagi para pihak dan tidak 

berlaku mengikat bagi piuhak lainnya. 

b. Tergugat II 

1) Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya 

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelijke 

verklaad). 

2) Menyatakan secara hukum Tergugat II sebagai kreditur yang beritikad 

baik harus dilindungi hak-haknya secara hukum. 

3) Menyatkan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor: 

0000182/PK/02764/1100/0714 tertanggal 17 Juli 2014 juncto 

Perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit Nomor 

0000315/PPPK/02764/1900/0815 tertanggal 27 Agustus 2017. 

4) Menyatakan sah dan mengikat pembebanan hak tanggungan atas 

agunan kredit. 

5) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut 

hukum. 

Kesimpulan  Eksepsi Tergugat I: 

 Penggugat secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk 

mengendalikan dan memohon secara hukum sebagaimana dalam posita yang 

pada intinya keberatan dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah 

dan bangunan SHM No. 1479/ Kelurahan Danukusuman Surat Ukur No. 

46/Danukusuman/1998 Tanggal 14-09-1998 dengan luas ± 43 M2. Selanjutnya 

disebut anggunan kreditkarena senyatanya Penggugat secara hukum adalah 

bukan sebagai pihak yang tercatat sebagai agunan kredit, tidak ikut 

menandatangani perjanjian kredit maupun pemasangan hak tanggungan 

lainnya. Penggugat secara perkara a quo secara hukum tidak mempunyai alas 

hak penuh untuk mengajukan gugatan karena agunan kredit atas nama Tergugat 

I yang mana tidak keberatan pengajuan lelang eksekusi hak tanggungan yang 
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diajukan oleh Tergugat II. Penggugat bukan sebagai pemilik agunan kredit, 

maka dari itu tidak diberikan alas hak yang penuh atau cukup untuk 

mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Bahwa dalam isi gugatan Penggugat 

mengaku sebagai pemilik sah hak atas tanah daripada agunan kredit yang 

kemudian tidak mengetahui jika tanahnya sudah dibalik nama menjadi atas 

nama Tergugat I. Jika tindakan dari Tergugat I merugikan Penggugat maka 

seharusnya Penggugat memintra ganti rugi kepada Tertgugat I bukan 

melibatkan orang lain. 

Kesimpulan Eksepsi Tergugat II: 

 Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan 

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaad). 

Menyatakan secara hukum Tergugat II sebagai kreditur yang beritikad baik 

harus dilindungi hak-haknya secara hukum. Menyatkan sah dan mengikat 

Perjanjian Kredit Nomor: 0000182/PK/02764/1100/0714 tertanggal 17 Juli 

2014 juncto Perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit Nomor 

0000315/PPPK/02764/1900/0815 tertanggal 27 Agustus 2017. Menyatakan 

sah dan mengikat pembebanan hak tanggungan atas agunan kredit. 

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. 

 Kesimpulan pembuktian hakim terhadap perbuatan melawan hukum atas 

perjanjian pinjam meminjam sertifiat tanah adalah bahwa: Tergugat I meminta 

ijin kepada Pengugat untuk meminjam sertifikat/ buku tanah milik Penggugat 

dengan alasan untuk jaminan hutan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) pada rekan kerja Tergugat I dan ketika Pengugat berkunjung kerumah 

Tergugat I, Penggugat menemukan surat dari Tergugat II yang ditujukan 

kepada istri Tergugat I sebagaimana No.005/III.SPPL/SLO/03764/17 

Tertanggal 22 Agustus 2017 perihal pemberitahuan pra lelang nyata-nyatanya 

merupakan perbuatan melawan hukum. 

 Hakim menimbang eksepsi dari Tergugat dimana dalam isi gugatan 

Penggugat mengaku sebagai pemilik sah hak atas tanah daripada agunan kredit 

yang kemudian tidak mengetahui jika tanahnya sudah dibalik nama menjadi 

atas nama Tergugat I. Jika tindakan dari Tergugat I merugikan Penggugat maka 

seharusnya Penggugat memintra ganti rugi kepada Tertgugat I bukan 
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melibatkan orang lain. Perbuatan Penggugat nenberikan agunan kredit kepada 

Tergugat I dengan fasilitas kredit dari Tergugat II merupakan dua tindakan 

hukum yang berbeda, tidak ada kaitan satu sama lainnya. Oleh karena ituakibat 

hukum yang timbul dan terjadi secara yuridis formal adalah mengikat secara 

intern pula bagi para pihak dan tidak berlaku mengikat bagi piuhak lainnya. 

 Hakim berpendapat bahwa gugatan daripada Penggugat tidak sempurna 

karena kurangnya para pihak, sehingga hakim tidak melakukan pemeriksaan 

terhadap pokok perkara sehingga gugatan tidak dapat diterima. 

3.2 Hakim dalam mementukan putusan perkara yang terbukti dalam 

perkara pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya 

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan 

tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau 

hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh 

penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian 

juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil 

yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-

alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan 

putusan dalam menyelesaikan suatu perkara dan memuat kesimpulan. 

 Hakim dalam menentukan putusan perkara perbuatan melawan hukum 

melihat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang isinya harus memenuhi: 

a. Perbuatan tersebut melawan hukum 

b. Harus ada kesalahan pada pelaku 

c. Harus ada kerugian 

d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 

 Penggugat dalam gugatan a quo tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam 

petitum mengenai kerugian materiil dan immateriil karena tidak terpenuhinya 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim 

dalam menentukan putusannya juga melihat Putuusan MA Nomor: 

598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 yang menyatakan bahwa dalam 

persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara 
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rinci adanya dan besarnya kerugian yang di derita oleh Penggugat karena tidak 

berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti 

rugi yang diajukan Penggugat. 

 Hakim juga menyatakan bahwa suatu gugatan baik dalam positanya maupun 

dalam petitumnya pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengakap dan 

sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat 

membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus 

dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan menuntut ganti rugi ini 

tidak dapat dikabulkan atau di tolak oleh hakim. 

3.3 Akibat hukum setelah perkara tersebut diputus oleh hakim 

Dalam eksepsi: Hakim mengambulkan eksepsi Tergugat II, dalam Pokok 

perkara: Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan 

menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini 

sejumlah Rp 1.341.000 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara 

perbuatan melawan hukum pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan 

pemiliknya 

Kesimpulan pembuktian hakim terhadap perbuatan melawan hukum atas 

perjanjian pinjam meminjam sertifiat tanah adalah bahwa: Tergugat I meminta 

ijin kepada Pengugat untuk meminjam sertifikat/ buku tanah milik Penggugat 

dengan alasan untuk jaminan hutan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) pada rekan kerja Tergugat I dan ketika Pengugat berkunjung kerumah 

Tergugat I, Penggugat menemukan surat dari Tergugat II yang ditujukan 

kepada istri Tergugat I sebagaimana No.005/III.SPPL/SLO/03764/17 

Tertanggal 22 Agustus 2017 perihal pemberitahuan pra lelang nyata-nyatanya 

merupakan perbuatan melawan hukum. Hakim menimbang eksepsi dari 

Tergugat dimana dalam isi gugatan Penggugat mengaku sebagai pemilik sah 

hak atas tanah daripada agunan kredit yang kemudian tidak mengetahui jika 

tanahnya sudah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I. Jika tindakan dari 

Tergugat I merugikan Penggugat maka seharusnya Penggugat meminta ganti 
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rugi kepada Tertgugat I bukan melibatkan orang lain.. Oleh karena itu akibat 

hukum yang timbul dan terjadi secara yuridis formal adalah mengikat secara 

intern pula bagi para pihak dan tidak berlaku mengikat bagi piuhak lainnya. 

Hakim berpendapat bahwa gugatan daripada Penggugat tidak sempurna karena 

kurangnya para pihak, sehingga hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap 

pokok perkara sehingga gugatan tidak dapat diterima. 

4.1.2 Hakim dalam mementukan putusan perkara yang terbukti dalam perkara 

pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya 

Hakim dalam menentukan putusan perkara perbuatan melawan hukum melihat 

pada Pasal 1365 KUHPerdata yang isinya harus memenuhi: a) Perbuatan 

tersebut melawan hukum; b) Harus ada kesalahan pada pelaku; c) Harus ada 

kerugian; d) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. 

Penggugat dalam gugatan a quo tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam 

petitum mengenai kerugian materiil dan immateriil karena tidak terpenuhinya 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata. 

4.1.3 Akibat hukum setelah perkara tersebut diputus oleh hakim 

Dalam eksepsi: Hakim mengambulkan eksepsi Tergugat II, dalam Pokok 

perkara: Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan 

menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini 

sejumlah Rp 1.341.000 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah). 

4.2 Saran 

Untuk hakim, diharapkan dalam pembuktian melihat semua alat bukti dan 

keterangan saksi dalam hal perjanjian secara lisan sehingga hak dari pihak yang 

dirugikan terlindungi. 

 Untuk para pihak, diharapkan untuk kedepannya para pihak dalam membuat 

perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan menghadirkan saksi. Hal ini 

bertujuan kedepannya jika terjadi sengketa atau masalah hukum memiliki bukti 

yang kuat. 
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