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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan 

selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Terkait dengan hal tersebut, 

maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Timbulnya 

sengketa hukum bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi 

keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, 

maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian sesuai 

dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

Dalam Hukum Agraria kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, 

sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Tanah 

sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu ”Atas 

dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”. Dengan 

demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. 

Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang 

berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.1 

                                                             
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, 
Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2008, h. 18. 
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Negara sebagai organisasi kekuasaan yang ada di Indonesia berwenang 

mengatur pemilikan, peruntukan, peralihan, dan pendaftaran atas hak bangsa 

Indonesia. Hak negara untuk mengatur inilah yang disebut sebagai Hak 

Menguasai Negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Hak menguasai dari 

negara memberi kewenangan bagi negara untuk:  

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

dan pemeliharan bumi, air, dan ruang angkasa;  

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan, ruang angkasa; dan  

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan, 

ruang angkasa. 

Berdasarkan hak menguasai oleh negara tersebut, kemudian ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi (tanah) diantaranya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA sebagai berikut:  

1. Hak milik.  

2. Hak guna usaha. 

3. Hak guna bangunan. 

4. Hak pakai.  

5. Hak sewa.  

6. Hak membuka lahan. 

7. Hak memungut hasil hutan. 

8. Hak-hak lain. 
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Berdasarkan Pasal 20 UUPA, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat 

dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 

mengenai fungsi sosial yang dimiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 UUPA. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA, ”pada azasnya hanya warga 

negara Indonesia dapat mempunyai hak milik atas tanah”.2 

Untuk mendapatkan hak atas tanah, maka timbul hubungan antara satu 

atau lebih orang dengan orang lain, yang mengakibatkan terjadinya perpindahan 

hak atas tanah tersebut. Dalam hubungan antara satu orang dengan orang lain dari 

segi hukum dinamakan perikatan. Jadi pengertian perikatan adalah hubungan 

hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang 

satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain (debitur) 

berkewajiban memenuhi prestasi itu.3 Orang atau pihak terikat satu sama lainnya 

atas hak dan kewajibannya disebutkan dan sekaligus sebagai sumber perikatan 

dalam Pasal 1233 KUHPerdata.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata, terdapat dua sumber 

perikatan yaitu pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, dan 

yang kedua perikatan yang lahir dari undang-undang. Persetujuan atau Perjanjian 

adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata merupakan suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih. Dengan perkataan lain, perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua 

orang yang membuatnya.  

                                                             
2 Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 
3 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 1. 
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 Salah satu bentuk perbuatan hukum yang berkenaan dengan pemilikan 

tanah yaitu perbuatan hukum berupa jual beli. Jual beli secara umum biasanya 

dilakukan dengan perjanjian atau biasa disebut dengan perjanjian jual beli. Jual 

beli diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yaitu suatu persetujuan 

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 

barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang disepakati. Dalam 

perjanjian, tidak akan ada kalau tidak ada persetujuan atau kesepakatan antara 

pihak-pihak. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang bersifat konsensuil. Sesuai 

dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian, perjanjian jual 

beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan 

harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah 

perjanjian jual beli yang sah.4 Perjanjian jual beli harus memuat syarat sahnya 

suatu perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:  

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;  

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;  

3. Suatu pokok persoalan tertentu;  

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.  

Dalam persyaratan jual beli harus memuat keempat syarat tersebut agar 

dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.  

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas 

tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari 

pemegangnya semula, menjadi hak pihak lain. Dalam melaksanakan peralihan hak 

atas tanah, dapat dilakukan dengan cara jual beli. Jual beli terhadap tanah diatur 

                                                             
4 Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 2. 
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dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, yang selanjutnya diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Di dalam 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 37 menentukan bahwa, jual beli 

tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Untuk melakukan alih nama sertifikat, masih harus 

dilakukan satu tahap lagi, yaitu pembuatan Akta Pemindahan Hak dari pemilik 

asal kepada pemilik berikutnya. Pemindahan hak tersebut jika disebabkan oleh 

jual beli, dilakukan dengan pembuatan Akta Jual Beli. Jadi, jual beli hak atas 

tanah harus dilakukan di hadapan PPAT. Hal demikian sebagai bukti bahwa telah 

terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah, dan selanjutnya PPAT membuat akta jual 

beli.5 Hak milik atas tanah baru beralih kepada pembeli jika telah dilakukan 

penyerahan yuridis (yuridis levering). Produk akhir berupa sertifikat hak atas 

tanah, mempunyai fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya itu tidak dapat 

digantikan dengan benda lain. Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat 

pembuktian yang kuat, inilah fungsi utama sebagaimana disebut dalam Pasal 19 

ayat (2) huruf c UUPA. Sertifikat tanah membuktikan bahwa pemegang hak 

mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu. Seseorang atau badan hukum 

akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu bidang tanah, 

apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat itu. Semua keterangan 

yang tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus 

diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti 

lain yang dapat membuktikan sebaliknya.6 

                                                             
5 Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 87. 
6 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 57. 
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Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang 

disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Penguasaan 

atas tanah merupakan suatu hal yang sering terjadi, dimana penguasaan tanah 

merupakan suatu tindakan menguasai tanah hak milik maupun bukan hak 

miliknya, untuk menggunakan atau menikmati tanah tersebut untuk kepentingan 

dirinya. Namun pada kenyataannya penguasaan tanah bukan hanya terjadi pada 

tanah yang belum memiliki sertipikat atau tanah terlantar ataupun pada tanah  

milik adat yang belum dibuat sertipikat, namun juga dapat terjadi pada tanah yang 

telah memiliki sertipikat. Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu 

penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk 

menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa 

alas hak dan juga secara melawan hukum.  

Dalam prakteknya, menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang 

berkaitan dengan pertanahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu 

dengan menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak tanpa seizin pemilik 

yang menimbulkan sengketa. Perbuatan melawan hukum di sini adalah perbuatan 

melawan hukum dalam bidang keperdataan. Dalam pasal 1365 BW tersebut 

memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh 

karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Sejak Arrest Hoge 

Raad 1919, suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila:  

1. Melanggar hak orang lain. 

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. 

3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik. 



7 
 

4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat di dalam masyarakat 

terhadap diri atau barang orang lain. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu 

perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:7 

1. Adanya suatu perbuatan. 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum. 

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku. 

4. Adanya kerugian bagi korban. 

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada 

umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Salah satu 

contoh perbuatan melawan hukum adalah menghuni tanah dan bangunan secara 

tidak sah tanpa seizin pemilik yang berakibat menimbulkan sengketa. Dari 

penghunian tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seizin pemilik tanah, maka 

timbul kerugian yang diderita oleh pemilik tanah, karena sebagai pemilik sah atas 

tanah tersebut tidak dapat menguasai tanah miliknya. Maka hak dari pemilik tanah 

untuk menguasai tanahnya telah dilanggar dengan penghunian secara tidak sah 

oleh pihak yang bukan pemilik sah tanah tersebut. Dalam perkara sengketa tanah, 

apabila para pihak tidak mau menyelesaikan perkara tersebut secara damai, dapat 

menyelesaikannya dengan mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. 

Dengan demikian, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak 

boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, tetapi ia dapat mengajukan 

perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak terhadap pihak 

                                                             
7 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2007, h. 10. 
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yang dianggap merugikannya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan 

memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk 

mencegah perbuatan menghakimi diri sendiri. Tuntutan hak ini dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu permohonan dan gugatan.8 

Meskipun pengaturan perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana yang 

terjadi di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental lainnya tetapi 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa gugatan perdata yang ada di 

pengadilan didominasi oleh gugatan perbuatan melawan hukum, disamping 

tentunya gugatan wanprestasi kontrak. Karena itu, dapat dipahami betapa 

pentingnya diketahui bagaimana pengaturan hukum dan teori-teori yuridis tentang 

perbuatan-perbuatan melawan hukum ini, dan bagaimana prakteknya dalam 

kenyataannya, khususnya yang terjadi di pengadilan.9 

Berkaitan dengan uraian di atas, skripsi ini akan membahas mengenai 

kasus perbuatan melawan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2462 

K/PDT/2015, antara Penggugat Slamet Widodo melawan Tergugat I R. 

Soedarmono dan Tergugat II Edwi Suprapto. Penggugat (Slamet Widodo) adalah 

pemilik atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Cukil Rt. 01/Rw. 01, Kec. 

Tengaran, Kab. Semarang. Tanah tersebut dibeli Penggugat dari Soewito dan 

telah dibalik nama atas nama Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7- 

Maret-2000, nomor: 44/2000 yang dibuat oleh Nyonya Janny Dherwajanti 

Ardian,S.H., selaku Notaris/PPAT. Karena Penggugat berdomisili di Kabupaten 

Klaten maka hanya sesekali saja menengok tanah tersebut. Bahwa pada tahun 

                                                             
8 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, 
Gama Media, Yogyakarta, 2007, h. 30. 
9 Munir Fuady, Op. Cit., h. 1. 
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2006 Tergugat I dan Tergugat II (anak kandung Tergugat I) tanpa seizin 

Penggugat mendirikaan bangunan rumah tinggal permanen yang kemudian 

dijadikan tempat tinggal Tergugat II. Sewaktu para Tergugat membangun pondasi 

bangunan rumah sebenarnya sudah pernah diperingatkan oleh Penggugat agar 

menghentikan perbuatannya tersebut, namun teguran / peringatan tersebut tidak 

dihiraukan oleh mereka. Penggugat mengajukan gugatannya atas dasar perbuatan 

melawan hukum di Pengadilan Negeri Ungaran yang dilakukan oleh para 

Tergugat yang menghuni tanah dan mendirikan bangunan secara tidak sah tanpa 

seizin penggugat. Para Tergugat membantah gugatan Penggugat, bahwa perolehan 

hak milik atas tanah yang di peroleh penggugat adalah tidak sah atau cacat hukum 

dengan demikian Penggugat bukan orang yang punya kualitas sebagai Penggugat.  

Berdasarkan putusannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat 

untuk sebagian, menyatakan tanah dan bangunan obyek sengketa adalah sah milik 

penggugat dengan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor Putusan: 

14/Pdt.G/2014/PN UNG. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan 

pihak Tergugat I dan Tergugat II sekarang menguasai tanah sengketa sertifikat 

Hak Milik Nomor:1/Desa Cukil RT 01/RW 01, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, 

sedangkan tanah tersebut secara sah telah menjadi milik Penggugat, maka 

perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan sebagai 

perbuatan melawan hukum dan secara materiil merugikan pihak Penggugat. Tidak 

terima dengan putusan itu Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Banding 

dengan Nomor Putusan: 60/Pdt/2015/PT SMG yang putusannya memperbaiki 

Nomor warkat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Cukil Rt. 01/Rw. 01, 

Kec. Tengaran, Kab. Semarang, NIB 110701320800096 Surat Ukur tanggal 14-6-
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2000, No. 05/Cukil/2000, luas 12.193 m2, petunjuk Warkah No. 

III/485/1970.W.No.4185/2000 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 

Ungaran Nomor 14/Pdt.G/2014/PN UNG. Masih tidak terima kemudian Tergugat 

I dan Tergugat II mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor 

Putusan No. 2462 K/Pdt/2015 yang Putusannya menolak permohonan Kasasi 

Tergugat I dan Tergugat II. Mahkamah Agung berpendapat: alasan-alasan kasasi 

tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Semarang 

yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ungaran ternyata tidak salah 

menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat 

adalah pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi, jual beli dilakukan di 

hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan telah terbit Sertifikat 

Hak Milik, Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, Tergugat 

telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membangun fondasi 

rumah di atas tanah milik Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan 

pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam 

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka 

menurut pertimbangan Mahkamah Agung permohonan kasasi yang diajukan oleh 

Para Pemohon Kasasi: R. Soedarmono P.A. dan Edwi Suprapto tersebut, ditolak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penulisan skripsi 

dengan judul: “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGUASAAN 

TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (STUDI TERHADAP PUTUSAN 

MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2462 K/PDT/2015 JUNCTO PUTUSAN 

PENGADILAN TINGGI SEMARANG NO. 60/PDT/2015/PT SMG. 
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JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN NO. 

14/PDT.G/2014/PN UNG.) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pokok-pokok 

permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah : 

Apakah pertimbangan hakim tentang adanya perbuatan melawan hukum 

dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2462 K/Pdt/2015 juncto Putusan 

Pengadilan Tinggi Semarang No. 60/Pdt/2015/PT SMG. juncto Putusan 

Pengadilan Negeri Ungaran No. 14/Pdt.G/2014/PN Ung. sudah memenuhi unsur-

unsur perbuatan melawan hukum ?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui bahwa hakim dalam pertimbangan Putusan Mahkamah 

Agung No. 2462 K/Pdt/2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 

60/Pdt/2015/PT SMG. juncto Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 

14/Pdt.G/2014/PN Ung. dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum 

sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu meberikan manfaat yang positif  

yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat yang dapat diberikan melalui penelitian dari segi teoritis adalah 

untuk menambahkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mengenai tindak 
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perbuatan melawan hukum khususnya penguasaan tanah tanpa hak dengan 

melakukan studi putusan, serta sumbangsih dalam bentuk menambah informasi 

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata. 

2. Manfaat Praktis  

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak-

pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum perdata, khususnya dalam 

menerapkan peraturan hukum yang mengatur perbuatan melawan hukum. Lalu 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan 

pemahaman yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca 

pada khususnya mengenai perkara perbuatan melawan hukum atas penguasaan 

tanah di Pengadilan. 

E. Metode Penelitian 

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penulisan 

hukum normatif. Jenis penulisan hukum normatif atau penulisan hukum 

doktrinal yang digunakan adalah penulisan pada dogmatik hukum, 

penulisan berdasar bahan-bahan hukum dengan membaca dan mempelajari 

bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum 

tersebut kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan. 

2. Metode Pendekatan Penulisan 

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kasus (case 

approach) terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2462 K/Pdt/2015 

juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 60/Pdt/2015/PT SMG. 

juncto Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 14/Pdt.G/2014/PN Ung.  
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3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan 

dengan cara melakukan study document dan study literature dalam 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-

pandangan, doktrin serta isi kaedah hukum yang menyangkut hukum 

perdata dan teori perbuatan melawan hukum. Jenis data sekunder dari 

penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tertier. 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan 

bersifat otoritatif, yang terdiri dari: 

a)  Perundang-undangan: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Agraria. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043. 

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4432. 

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah. 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

7) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

8) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 

Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peraturan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

b)  Putusan Pengadilan: 

Putusan Pengadilan Negeri Ungaran, putusan Pengadilan 

Tinggi Semarang dan Putusan Mahkamah Agung RI yang 

bersumber dari:  

1. Putusan Mahkamah Agung No. 2462 K/Pdt/2015  

2. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 60/Pdt/2015/PT 

SMG.  

3. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 14/Pdt.G/2014/PN 

Ung. 
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2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yaitu : karya tulis dari para sarjana; 

hasil-hasil penelitian dari kalangan hukum; peraturan pelaksanaan 

undang-undang; dan sebagainya. 

3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus, dan sebagainya. 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini digunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan harapan 

mampu diperoleh data yang benar-benar valid dan untuk itu digunakan teknik-

teknik dalam pengumpulan datanya melalui: 

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, 

peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media yang erat 

kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun 

penulisan hukum ini. 

 


