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PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

DALAM JUAL BELI TANAH YANG TELAH DI BLOKIR OLEH PIHAK 

LAIN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian mengenai proses penyelesaian perkara perbuatan melawan 

hukum dalam jual beli tanah yang telah di blokir oleh pihak lain, adalah sebagai 

berikut: a) Untuk megetahui pertimbangan hakim dalam menentukan 

pembuktikan atas penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dalam jual beli 

tanah yang telah di blokir oleh pihak lain; b) Untuk mengetahui hakim dalam 

menentukan keputusan terhadap perkara perbuatan melawan hukum dalam jual 

beli tanah yang telah di blokir oleh pihak lain; c) Untuk mengetahui akibat setelah 

putusan atas perkara perkara perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah 

yang telah di blokir oleh pihak lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif  yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai proses penyelesaian 

perkara perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah yang telah di blokir oleh 

pihak lain. Hasil penelitian yan diperoleh adalah pertimbangan hakim dalam 

menentukan pembuktikan atas penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum 

dalam jual beli tanah yang telah di blokir oleh pihak lain bahwa tindakan blokir 

yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum sehingga 

memberikan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat. Sedangkan kerugian 

immateril yang dialami Penggugat didasarkan hilangnya kepercayaan oleh relasi 

yang ingin membeli tanahnya, selain itu Penggugat dianggap tidak jujur dalam 

melakukan transaksi bisnis jual beli tanah. Eksepsi tergugat yaitu bahwa gugatan 

Penggugat error in persona karena gugatan yang diajukan Penggugat salah 

alamat, maka seharusnya gugatan tidak dapat diterima. Pada persidangan tanggal 

31 Juli 2019 dalam Duplik, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Surat 

Permohonan untuk diputus dengan perdamaian dan Tergugat I melalui kuasanya 

menyerahkan Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan 

Tergugat I. Hakim dalam pertimbangannya mengenai perjanjian perdamaian 

antara Penggugat dan Tergugat menyatakan para pihak yang berperkara telah 

mencapai kesepakatan untuk berdamai. Menurut pasal 130 ayat (2) HIR, akta 

perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. 

 

Kata kunci: perbuatan melawan hukum, pemblokiran tanah, proses perdamaian 

 

Abstract 

The objectives of the research regarding the process of resolving cases of 

unlawful acts in the sale and purchase of land that have been blocked by other 

parties are as follows: a) To find out the judges' considerations in determining the 

proof of the settlement of cases of illegal acts in the sale and purchase of land that 

has been blocked by other parties; b) To know the judge in determining a decision 

on a case of unlawful acts in the sale and purchase of land which has been blocked 

by another party; c) To find out the consequences after a verdict on a case of 

unlawful acts in the sale and purchase of land which has been blocked by another 



 
 

 

party. The approach method used in this research is the normative method. The 

type of research used is descriptive, which is to clearly describe the process of 

resolving cases of illegal acts in buying and selling land that has been blocked by 

other parties. The results of the research obtained were the judge's consideration 

in determining the proof of the settlement of cases of unlawful acts in the sale and 

purchase of land which had been blocked by other parties, that the blocking 

actions carried out by Defendant I and Defendant II were legally flawed so that 

the plaintiff suffered material losses. Meanwhile, the immaterial losses suffered 

by the Plaintiff was based on the loss of trust by the relationship who wanted to 

buy his land. In addition, the Plaintiff was deemed dishonest in conducting land 

sale and purchase business transactions. The Defendant's exception is that the 

Plaintiff's claim was error in persona because the Plaintiff's claim was wrongly 

addressed, so the lawsuit should not be accepted. At the trial on July 31, 2019 in 

Duplicate, the Plaintiff through his proxy submitted an Application Letter to be 

terminated with conciliation and Defendant I through his proxy submitted a Peace 

Agreement Letter between the Plaintiff and Defendant I. have reached an 

agreement to make peace. According to article 130 paragraph (2) of the HIR, the 

peace deed has the same power as a decision which has permanent legal force and 

against it cannot be appealed or appealed. 

 

Keywords: acts against the law, blocking land, peace process 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara agraris yang berarti tanah memiliki kedudukan penting 

dan fundamental dalam mendorong kehidupan masyarakat serta perekonomian 

nasional. Kebutuhan terhadap tanah dalam beberapa waktu akan semakin 

bertambah mengikuti semakin banyaknya angka jumlah penduduk. Tanah 

merupakan kebutuhan dasar seseorang untuk dijadikan tempat tinggal dan 

meneruskan kehidupan. Saat ini sudut pandang masyarakat terhadap tanah 

semakin berkembang yaitu bahwa tanah juga memiliki nilai ekonomis apabila 

dijadikan objek jual beli. 

 Tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi. 

Sedangkan ha katas tanah adalah hak sebagian tertentu permukaan bumi, yang 

berbatas, berdimensi, dua dengan dengan ukuran panjang dan lebar. Pasal 1 Ayat 

(2) jo Pasal 4 Ayat (1) UUPA tanah adalah permukaan bumi dan ruang, 

maksudnya tanah sama dengan permukaan bumi adalah karunia Tuhan Yang 

Maha Esa. Diartikan sama dengan ruang pada saat menggunakannya karena 

termasuk juga tubuh bumi dan air dibawahnya dan ruang angkasa diatasnya 

sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 



 
 

 

penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undangundang ini dan peraturan 

lain yang lebih tinggi. Tanah adalah suatu permukaan bumi yang berada diatas 

sekali. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang haknya dapat di 

miliki oleh setiap orang atau badan hukum (Supriadi, 2010). 

 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 (Santoso, 2012). 

 Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum berupa penyerahan tanah 

yang bersangkutan dari penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat 

dimana pihak pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli tanah 

bersifat tunai, terang dan riil. Tunai berarti penyerahan hak dari penjual ke 

pembeli dilakukan secara bersamaan dengan pembayaran. Terang berrati 

perbuatan hukum harus dilakukan dihadapan pejabat yang memiliki wewenang, 

dalam hal ini PPAT sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku. Riil disini 

berarti kehendak atau niat sesuai dengan perbuatan berupa jual beli (Sumardjono, 

1993). 

 Perbuatan jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan ole 

penjual dan pembeli, dalam prosesnya tidak semua berjalan lancar. Proses jual 

beli tanah juga dapat menghadirkan masalah hukum untuk para pihak terkait 

sebagaimana dijelaskan oleh Putusan Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada 

tanggal 27 Juni 2016, Tergugat I bertemu dengan Penggugat di rumah makan 

warisan Kec. Baki, Kab. Sukoharjo untuk membicarakan rencana jual beli tanah 

milik Penggugat Desa Mayang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo dan HM No.813 

Desa Mayang, Kec.Gatak,Kab. Sukoharjo, termasuk I juga akan Tergugat 

membeli tanah tanah hak milik Turut Tergugat I atas nama Handayani yang 



 
 

 

kesemuanya terletak di Desa Mayang, Kec. Gatak, kab. Sukoharjo, dengan 

kesepakatan harga per meter Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 

saat itu Tergugat I memberitahu Penggugat bahwa sudah memberikan uang tanda 

jadi kepada Turut Tergugat I sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) 

dengan tanpa memperlihatkan bukti kwitansi apapun sehingga  pada tanggal 17 

Juni 2016 sertifikat tanah milik Turut Tergugat I telah diserahkan kepada Notaris 

di Grogol, karena Penggugat memiliki hak atas rencana jual beli tanah miliknya 

HM 1789 dan HM 813 tersebut,kemudian Penggugat minta agar Tergugat I 

memberinya uang tanda jadi sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 

namun ditolak oleh Tergugat II dengan alasan akan dibayar langsung tahap 

pertama di Notaris, sebesar Rp.2.470.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh 

puluh juta rupiah). 

 Penggugat adalah Pemilik Sah tanah Sertifikat Hak Milik No.1789, luas 

2400 M2, yang terletak di Desa Mayang , Kec.Gatak , Kab. Sukoharjo, tercatat 

atas nama Penggugat dan tanah Sertifikat Hak Mili, yang terletak di Desa Mayang 

Kec.Gatak, Kab. Sukoharjo, tercatat atas nama Haji Mustakim Nyoto Raharjo, 

namun tanah tersebut telah dibeli oleh Penggugat berdasarkan ikatan jual beli 

No.1,tanggal 2 September 2014 dihadapan Notaris dan Surat Kuasa Menjual 

No.2, tanggal 2 September 2014 dihadapan Notaris. Bahwa tanah tanah SHM No. 

1789 Desa Mayang dan SHM Desa Mayang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo tersebut 

diatas milik Penggugat, tanpa sepengetahuan oleh Penggugat ternyata diajukan 

Blokir oleh Tergugat I di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, dan oleh 

Tergugat II, pengajuan Blokir Tergugat I tersebut diterima dan dicatatkan 

permohonan Blokirnya oleh Tergugat II berdasarkan gugatan Tergugat I terhadap 

Turut Tergugat I di PN Sukoharjo dengan Registrasi Perkara Nomor 

49/Pdt.G/2017/PN.Skh tanggal 05/06/2017 dan pencatatan Blokir yang dilakukan 

oleh Tergugat II tersebut tanpa pengkajian yang mendalam tentang Obyek Hukum 

dan Subyek Hukum gugatan. Pemblokiran terjadi dikarenakan bahwa 

Agunan/Jaminan kredit tersebut adalah bidang tanah dan bangunan yang terletak 

di Desa Pataruman, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, sebagaimana 

Sertifikat Hak Milik Nomor 3919, Desa Singopuran, atas nama PT. Menara 

Sentosa,  telah dilakukan pengikatan Hak Tanggugan dan sebagaimana prinsip 



 
 

 

hukum jaminan bahwa hak preferen dari Kreditor pemegangnya (Turut tergugat 

IV) terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan 

kebendaan adalah diutamakan (droit de preference). 

 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita 

menjelaskan bahwa blokir atau pencatatan blokir merupakan tindakan 

administrasi kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunnjuk untuk 

menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat 

sementara terhadap perbuatan hukum dan persitiwa atas tanah tersebut. Status quo 

merupakan sebagaimana keadaan sekarang. 

 Perbuatan daripada Tergugat merugikan Penggugat, oleh karena itu 

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas perbuatan melawan 

hokum. Perbuatan ditentukan pada Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa; tiap-tiap 

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada rang lain, 

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 

mengganti kerugian tersebut. Perbuatan Tergugat melanggar beberapa unsur 

perbuatan melawan hukum, yaitu: a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si 

pelaku; b) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; c) Bertentangan dengan 

kesusilaan; d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. 

 Perbuatan melawan hukum harus dapat dibuktikan dan 

dipertanggungjawabkan kebenaran adanya perbuatan melawan hukum serta 

terdapat pembuktian unsur daripada perbuatan melawan hukum, diantaranya 

yaitu: a) adanya perbuatan melawan hukum; b) kesalahan; c) adanya kerugian; d) 

adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan 

kerugian yang ada (Prodjodikoro, 1967). Jika memang Tergugat terbukti 

melakukan kesalahan yang disangkakan berupa perbuatan melawan hokum, maka 

Tergugat bertanggungjawab secara hukum untuk mengganti kerugian yang 

ditimbulkan atas perbuatannya. 

 Berdasarakan penjelasan pada latar belakang maka penulis akan 

melakukan penelitian terhadap jual beli tanah, tata cara jual belli tanah, serta 

penyelesaian sengketa pada proses jual beli tanah. Oleh sebab itu, penulis akan 

melakukan penellitian dengan judul skripsi “Proses penyelesaian perkara 



 
 

 

perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah yang telah di blokir oleh pihak 

lain (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta). 

 Berdasarkan pada penjelasan pada latar belakang, mengenai proses 

penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah yang telah 

di blokir oleh pihak lain dengan rumusan masalah sebagai berikut: a) Bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktikan atas penyelesaian perkara 

perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah yang telah di blokir oleh pihak 

lain?; b) Bagaimana hakim dalam menentukan keputusan terhadap perkara 

perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah yang telah di blokir oleh pihak 

lain?; c) Bagaimana akibat setelah putusan atas perkara perkara perbuatan 

melawan hukum dalam jual beli tanah yang telah di blokir oleh pihak lain? 

 

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 proses penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum 

dalam jual beli tanah yang telah di blokir oleh pihak lain (Muhammad, 2004). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif  yaitu untuk menggambarkan 

secara jelas mengenai proses penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum 

dalam jual beli tanah yang telah di blokir oleh pihak lain. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktikan Atas 

Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli 

Tanah Yang Telah Di Blokir Oleh Pihak Lain 

Gugatan Penggugat dijelaskan bahwa Penggugat adalah pemilik sah Pemilik Sah 

tanah Sertifikat Hak Milik No.1789, luas 2400 M2, yang terletak di Desa Mayang, 

Kec.Gatak, Kab. Sukoharjo, tercatat atas nama I Ketut Sukira, SH dan tanah 

Sertifikat Hak Milik No. 813, luas 2425 M2, yang terletak di Desa Mayang, Kec. 

Gatak, Kab. Sukoharjo, tercatat atas nama Haji Mustakim Nyoto Raharjo,yang 

telah dibeli oleh Penggugat (I Ketut Sukira, SH) berdasarkan akte ikatan jual beli 

Nomor 1 tanggal 2 September 2014 dihadapan Notaris Ikke Lucky Andari, SH 



 
 

 

dan Surat Kuasa Menjual Nomor 2 tanggal 2 September 2014 dihadapan Notaris 

Ikke Lucky Andari, SH. Menyatakan bahwa Tergugat I (PT. Menara Sentosa) dan 

Tergugat II (Kementrian Agraria) telah melakukan perbuatan melawan hukum 

terhadap Penggugat sehingga tanah tanah Penggugat SHM No.Sertifikat Hak 

Milik No.1789, luas 2400 M2, yang terletak di Desa Mayang, Kec. Gatak, Kab. 

Sukoharjo, tercatat atas nama I Ketut Sukira, SH dan tanah Sertifikat Hak Milik 

No. 813, luas 2425 M2, yang terletak di Desa Mayang, Kec.Gatak, Kab. 

Sukoharjo, tercatat atas nama Haji Mustakim Nyoto Raharjo, yang telah dibeli 

oleh Penggugat (I Ketut Sukira, SH) berdasarkan ikatan jualbeli Nomor 1 tanggal 

2 September 2014 dihadapan Notaris Ikke Lucky Andari, SH dan Surat Kuasa 

Menjual Nomor 2 tanggal 2 September 2014 dihadapan Notaris Ikke Lucky 

Andari, SH diblokir dan atau dilakukan pencatatan dalam bentuk lainnya sehingga 

tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sejak tanggal 5 Juni 2017 hingga saat 

ini. Bahwa tindakan blokir dan atau pencatatan dalam bentuk lainnya yang 

dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum. Kerugian materil yang 

dialami oleh Penggugat (I Ketut Sukira didasarkan bahwa perhitungan yang 

dilakukan bila tanah tersebut berhasil dijual akan bernilai Rp 3.600.000.000 (tiga 

milyar enam ratus juta rupiah). Sedangkan kerugian immateril yang dialami 

Penggugat didasarkan hilangnya kepercayaan oleh relasi yang ingin membeli 

tanahnya, selain itu Penggugat dianggap tidak jujur dalam melakukan transaksi 

bisnis jual beli tanah.  

 Hakim menimbang bahwa dalam perkara ini telah ditempuh usaha 

perdamaian dengan proses mediasi sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 

tentang Proses Mediasi di Pengadilan dimana atas permintaan para pihak Majelis 

menunjuk mediator hakim atas nama Sutedjo, S.H.,M.H. berdasarkan Surat 

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Skt, tanggal 19 Juni 

2019, namun usaha tersebut tidak berhasil (ditolak) sesuai dengan Surat 

Pernyataan dari mediator tanggal 3 Juli 2019, sehingga pemeriksaan perkara ini 

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. 

 Eksepsi tergugat yaitu bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel) 

bahwa hal ini dapat di lihat dari dalam dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat 

mendalilkan “Mengajukan sita jaminan dan sita persamaan atas tanah-tanah 



 
 

 

kepemilikan Tergugat 1 (PT. Menara Sentosa) sebagai jaminan objek sengketa. 

Bahwasannya pengajuan sita jaminan dan sita persamaan hanya dapat diajukan 

bila ada sangkut pautnya dengan permasalahan objek sengketa. Namun dalam 

gugatan Penggugat ini tidak ditemukan sangkut paut objek sita jaminan dan sita 

persamaan. Karena objek sita jaminan dan persamaan yang diajuakan oleh 

Penggugat adalah kepemilikan sah dari Tergugat 1 (PT. Menara Sentosa). Selain 

itu tidak adanya kejelasan mengenai objek sita jaminan dan sita persamaan yang 

disampaikan. Maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena dalam 

pernyaatan Penggugat melampirkan permintaana Sita Jaminan dan Sita persamaan 

yang mana tidak dapat dijadikan suatu jaminan. 

  Eksepsi tergugat terhadap gugatan Penggugat dan sita persamaan 

yang saat ini dipasang Hak Tanggungan oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat 

III, Turut Tergugat IV, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua 

Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa 

Perkara a quo agar diletakkan sita persamaan atas obyek gugatan dalam posita 

tentang pengajuan Hak Tanggungan pada dasarnya hanya dapat timbul dan 

diajukan jika adanya pelunasan utang yang dibebankan pada suatu hak Atas 

Tanah. Namun dalam gugatan yang diajukan Penggugat ini tidak dijelaskan asal 

usul adanya perjanjian yang menimbulkan hutang piutang sehingga gugatan 

Penggugat ini dapat dikatakan Obscur Libel atau gugatan yang kabur. Maka dalil 

gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena dalam pernyaatan Penggugat 

melampirkan permintaan Hak Tanggungan yang mana tidak adanya perjanjian 

hutang piutang ataupun kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran utang 

kepada Penggugat dan menimbulkan diharuskannya timbulnya Hak Tanggungan 

atas tanah kepemilikan Tergugat. 

 Hakim mneytakan bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut 

Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV, Penggugat telah 

mengajukan Repliknya tanggal 17 Juli 2019, selanjutnya atas Replik tersebut 

Turut Tergugat IV mengajukan Duplik tanggal 24 Juli 2019 dan Tergugat II, 

Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III mengajukan Duplik tanggal 31 Juli 

2019, yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini. 

  



 
 

 

3.2 Hakim Dalam Menentukan Keputusan Terhadap Perkara Perbuatan 

Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Yang Telah Di Blokir Oleh 

Pihak Lain 

Penggugat adalah pemilik sah Pemilik Sah tanah Sertifikat Hak Milik No.1789, 

luas 2400 M2, yang terletak di Desa Mayang, Kec.Gatak, Kab. Sukoharjo, tercatat 

atas nama I Ketut Sukira, SH dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 813, luas 2425 

M2, yang terletak di Desa Mayang, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, tercatat atas 

nama Haji Mustakim Nyoto Raharjo,yang telah dibeli oleh Penggugat (I Ketut 

Sukira, SH) berdasarkan akte ikatan jual beli Nomor 1 tanggal 2 September 2014 

dihadapan Notaris Ikke Lucky Andari, SH dan Surat Kuasa Menjual Nomor 2 

tanggal 2 September 2014 dihadapan Notaris Ikke Lucky Andari, SH. 

Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan 

melawan hukum terhadap Penggugat sehingga tanah tanah Penggugat SHM 

No.Sertifikat Hak Milik No.1789, luas 2400 M2, yang terletak di Desa Mayang, 

Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, tercatat atas nama I Ketut Sukira, SH dan tanah 

Sertifikat Hak Milik No. 813, luas 2425 M2, yang terletak di Desa Mayang, 

Kec.Gatak, Kab. Sukoharjo, tercatat atas nama Haji Mustakim Nyoto Raharjo, 

yang telah dibeli oleh Penggugat (I Ketut Sukira, SH) berdasarkan ikatan jual beli 

Nomor 1 tanggal 2 September 2014 dihadapan Notaris Ikke Lucky Andari, SH 

dan Surat Kuasa Menjual Nomor 2 tanggal 2 September 2014 dihadapan Notaris 

Ikke Lucky Andari, SH diblokir dan atau dilakukan pencatatan dalam bentuk 

lainnya sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat sejak tanggal 5 Juni 

2017 hingga saat ini.  

 Gugatan Penggugat yang mempersoalkan Blokir dan /atau Pencatatan 

bentuk lainnya atas SHM No. 1789 dan SHM No. 813 Desa Mayang, Kec. Gatak 

yang belum dibayar kepada Pada Penggugat sama sekali tidak ada hubungannya 

secara langsung dengan Turut Tergugat IV, karena Turut Tergugat IV tidak 

pernah mencampuri dan tidak tahu menahu adanya hubungan hukum jual-beli 

yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat. Perlu Turut Tergugat IV 

jelaskan, bahwa Turut Tergugat IV yang bergerak dalam jasa usaha perbankan 

jelas sangat menjaga dan memegang teguh prinsip kehati-hatian (prudential 

principles) dalam melaksanakan usahanya sebagaimana amanat Undang-undang 



 
 

 

(vide: pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang telah diubah oleh 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).  

 Turut Tergugat IV adalah suatu Perseroan yang berusaha di bidang 

Perbankan dengan salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan kredit kepada masyarakat. 

Kterkaitan antara Turut Tergugat IV dengan Objek yang diminta Sita Jaminan 

(Conservatoir Beslag) oleh Penggugat merupakan hubungan antara penyedia 

fasilitas pinjaman/kredit (Kreditor) dengan agunan atas nama Tergugat yang 

merupakan agunan/jaminan atas pelunasan fasilitas kredit Debitur atas nama PT. 

Menara Sentosa. 

 Pada persidangan tanggal 31 Juli 2019 dalam acara Duplik, Penggugat 

melalui kuasanya menyampaikan Surat Permohonan untuk diputus dengan 

perdamaian dan Tergugat I melalui kuasanya menyerahkan Surat Perjanjian 

Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I.  

 Surat Perjanjian Kesepakatan Perdamaian: a) Pihak Pertama (I) Sepakat 

untuk mencabut Gugatan No. 133/Pdt.g/2019/PN Skt tertanggal 15 Mei 2019 

terhadap PT. Menara Santosa, Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, 

Haji Mustakim Nyoto Raharjo, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga Slamet 

Riyadi, dan Bank BPD Bandung karena Permasalahan antara Pihak Pertama (1) 

dengan Pihak Kedua (11) beserta para tergugat tersebut diatas SUDAH SELESAI. 

Selain itu Pihak Pertama (I) juga bertanggung jawab agar Haji Mustakim Nyoto 

Raharjo dan anak-anaknya tidak rnelakukan Gugatan atau Pelaporan tentang 

permasalahanperrnasalahan PT. Menara Santosa; b) Pihak Kedua (II) selaku 

direktur PT. Menara Santosa tidak rnempermasalahkan lagi Gugatan No. 

49/Pdt.g/2017/PN Skh tertanggal 05 Juni 2017 terhadap Haji Mustakim Nyoto 

Raharjo dan I Ketut Sukira, SH, dan mohon kepada kepala Kantor Badan 

Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk tidak mempermasalahkan lagi tentang 

Blockir atau catatan apapun atas tanah SHM No. 552, 468, 1502, 1503, 1564, 

1789, dan 813 yang semuanya terletak di Desa Mayang, Kecamatan Gatak, 

Kabupaten Sukoharjo. 

 



 
 

 

3.3 Akibat Hakim Setelah Putusan Atas Perkara Perkara Perbuatan 

Melawan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Yang Telah Di Blokir Oleh 

Pihak Lain 

Menurut pasal 130 HIR (Herziene Indonesisch Reglement), jika pada har sidang 

yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan negeri dengar 

pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai maka 

perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta (surat), dimana kedua belah pihak 

dihukum untuk menaati perjanjian yang dibuat. Akta tersebut berkekuatan hukum 

sama sepert putusan pengadilan biasa. 

 Akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan 

eksekusi seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejak 

tanggal lahirnya akta perdamaian, telah melekat pula kekuatan eksekutorial pada 

dirinya meskipun ia bukan merupakan putusan yang memutus sengketa. Menurut 

pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap - dan terhadapnya tidak dapat diajukan 

banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian 

tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak 

dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan. Karena 

berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap akta perdamaian 

tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Kesimpulan terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktikan atas 

penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah yang telah 

di blokir oleh pihak lain bahwa tindakan blokir yang dilakukan Tergugat I dan 

Tergugat II adalah cacat hukum sehingga memberikan kerugian materil yang 

dialami oleh Penggugat. Sedangkan kerugian immateril yang dialami Penggugat 

didasarkan hilangnya kepercayaan oleh relasi yang ingin membeli tanahnya, 

selain itu Penggugat dianggap tidak jujur dalam melakukan transaksi bisnis jual 

beli tanah. Eksepsi tergugat yaitu bahwa gugatan Penggugat error in persona 



 
 

 

karena gugatan yang diajukan Penggugat salah alamat, maka seharusnya gugatan 

tidak dapat diterima. 

 Pada persidangan tanggal 31 Juli 2019 dalam Duplik, Penggugat melalui 

kuasanya menyampaikan Surat Permohonan untuk diputus dengan perdamaian 

dan Tergugat I melalui kuasanya menyerahkan Surat Perjanjian Kesepakatan 

Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I yang isinya sebagai berikut: a) 

Pihak Pertama (I) Sepakat untuk mencabut Gugatan No. 133/Pdt.g/2019/PN Skt 

karena Permasalahan antara Pihak Pertama (1) dengan Pihak Kedua (11) beserta 

para tergugat tersebut diatas Sudah Selesai. Selain itu Pihak Pertama (I) juga 

bertanggung jawab agar Haji Mustakim Nyoto Raharjo dan anak-anaknya tidak 

rnelakukan Gugatan atau Pelaporan tentang permasalahan-perrnasalahan PT. 

Menara Santosa; b) Pihak Kedua (II) selaku direktur PT. Menara Santosa tidak 

rnempermasalahkan lagi Gugatan No. 49/Pdt.g/2017/PN Skh tertanggal 05 Juni 

2017 terhadap Haji Mustakim Nyoto Raharjo dan I Ketut Sukira, SH, dan mohon 

kepada kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk tidak 

mempermasalahkan lagi tentang Blockir atau catatan apapun atas tanah SHM No. 

552, 468, 1502, 1503, 1564, 1789, dan 813 yang semuanya terletak di Desa 

Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo Hakim dalam pertimbangannya 

mengenai perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat menyatakan para 

pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan untuk berdamai. 

 Akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dapat dijalankan 

eksekusi seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejak 

tanggal lahirnya akta perdamaian, telah melekat pula kekuatan eksekutorial pada 

dirinya meskipun ia bukan merupakan putusan yang memutus sengketa. Menurut 

pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan 

banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian 

tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak 

dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan. Karena 

berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, maka terhadap akta perdamaian 

tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. 

 



 
 

 

4.2 Saran 

Diharapkan para  pihak dalam melakukan jual beli memperhatikan identitas 

penjual maupun pembeli sehingga akan memberikan kepastian proses transaksi 

tidak bermasalah kedepannya. 

 Diharapkan para pihak dalam proses jual beli tanah memperhatikan status 

tanah sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. 

 Diharapkan para pihak yang bersengketa melakukan upaya perdamaian 

sehingga ketika upaya perdamaian tidak bisa menjadi solusi maka dilakukan 

upaya hukum melalui litigasi. 
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