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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. HASIL PENELITIAN   

1.      POSISI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

NO. 14/PDT.G/2014/PN.UNG juncto PUTUSAN PENGADILAN TINGGI 

NO. 60/PDT/2015/PT.SMG juncto PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI 

NO. 2462K/PDT/2015 

1.) Para Pihak Dalam Perkara : 

 Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah tersebut berawal dari 

pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-

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

maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian 

secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.1 

Sehingga sengketa tersebut diajukan ke tingkat pengadilan. 

Pihak-pihak dalam perkara ini yaitu Slamet Widodo sebagai 

Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, melawan R. Soedarmono PA. 

selaku Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I dan Edwi Suprapto 

yang merupakan anak dari R. Soedarmono PA. selaku Tergugat 

II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II. Adapun objek perkara  yaitu 

sebidang tanah di Desa Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten 

Semarang.  

                                                             
1 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 
22. 
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2.) Duduk Perkara 

Sebelum tahun 1989 Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa Cukil 

asal usulnya adalah milik dan atas nama R. Soedarmono PA. Dan telah 

dijadikan agunan kredit (Credit Verband) kepada Bank BPD Jateng (Bank 

Pembangunan Daerah Jateng), karena sebagai debtur tidak dapat 

membayar hutangnya kepada Bank dan tergolong kredit macet, sehingga 

akhirnya pada tahun 1989 dilelang oleh Bank dan sebagai pemenang 

lelang adalah Suwito. 

 Berdasarkan Risalah Lelang kemudian sertifikat Hak Milik No. 

1/Desa Cukil tersebut di atas dibalik nama menjadi atas nama Suwito 

sebagai pemegang hak atas tanah. Pada tahun 2000, tanah tersebut dijual 

kepada Slamet Widodo sebagaimana Akta Jual Beli No. 44 Tahun 2000 

tanggal 7 Maret 2000 dihadapan Notaris/PPAT Ny. Janny Dhewajanti 

Ardian, SH. Di Ungaran. 

 Pada tahun 2007 R. Soedarmono dan anaknya bernama Edwi 

Suprapto secara sepihak telah mendirikan bangunan di atas tanah yang 

sudah menjadi milik Slamet Widodo tersebut. Perbuatan keduanya saat itu 

sudah diingatkan oleh kuasa Slamet Widodo tetapi tetap mengabaikan 

peringatan tersebut. Tanah tersebut memang tidak dihuni oleh Slamet 

Widodo, karena sebagai pemilik domisilinya di Kabupaten Klaten. 

 Melihat kenyataan tersebut di atas maka sekitar bulan Juni tahun 

2009, Slamet Widodo sebagai pemilik tanah melaporkan Edwi Suprapto 

anak dari R. Soedarmono PA. Kepada pihak Kepolisian Resor Semarang 

di Ungaran, karena telah memakai tanah dan mendirikan bangunan tanpa 
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seizin pemilik, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol: 

STPL/263/VI/2009/SPK, hal yang dilaporkan peristiwa/perkara: Pencurian 

dan atau Pengrusakan tanaman/pepohonan serta Pemakaian Tanah Tanpa 

Izin yang Berhak (kuasanya) Pasal 362 dan ata 406 (1) KUHP serta Pasal 

6 Perpu No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa 

Izin Yang Berhak (Kuasanya), tertangal 30 Juni 2009. 

 Mengetahui adanya laporan Polisi tersebut di atas kemudian R. 

Soedarmono PA. Mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di 

Pengadilan Ungaran nomor perkara : 72/PDT.G/2009/PN.UNG melawan 

Slamet Widodo sebagai Tergugat I dkk. 

 Setelah melalui proses persidangan Gugatan tersebut dapat 

dipatahkan oleh kuasa hukum Slamet Widodo dan Majelis dalam 

pertimbangan putusannya antara lain menyatakan “karena Suwito sebagai 

pemenang lelang maka Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang) melakukan Roya, salah satunya terhadap sertifikat HM No. 1 

atas nama Raden Sudarmono tersebut berdasarkan Risalah lelang tanggal 

26-7-1989 No. 33/1989-1990 berubah kepemilikannya menjadi atas nama 

Suwito, oleh karenanya menurut hukum sejak saat itu tanah yang semula 

dimiliki Penggugat telah beralih menjadi milik Suwito”.2  

 Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat 

ternyata Penggugat (R. Soedarmono PA.) sudah tidak mempunyai 

hubungan hukum terhadap objek yang disengketakan. Karena Penggugat 

tidak mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa maka dalil 

                                                             
2 Putusan PN. Kabupaten Semarang di Ungaran No. 72/PDT.G/2009/PN.UNG hlm. 79 
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Penggugat tidak beralasan terhadap objek sengketa tersebut oleh 

karenanya Penggugat tidak berhak bertindak sebgai Penggugat, atau 

dengan kata lain Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di 

depan Pengadilan atas perkara tersebut sehingga tidak mempunyai hak dan 

kapasitas untuk melakukan gugatan/diskualifikasi in person. Karena itu 

eksepsi Kuasa Tergugat I dapat dikabulkan maka gugatan penggugat 

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).3 

 R. Soedarmono PA. Sebagai Penggugat tidak menerima putusan 

tersebut diatas dan mengajukan upaya banding kepada Pengadilan Tinggi 

Semarang nomor perkara : 485/Pdt/2010/PT.Smg. dalam putusannya 

Judex facti menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. 

 Selanjutnya R. Soedarmono PA. Mengajukan permohonan Kasasi 

kepada Mahkamah Agung RI nomor perkara : 1964 K/PDT/2011 tanggal 

27 Februari 2013. Dalam amar putusannya Judex Jurist menolak 

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi R. Soedarmono 

PA. 

 Meskipun telah ada putusan-putusan sebagaimana tersebut diatas 

pihak R. Soedarmono tetap tidak mau mengosongkan tanah dan bangunan 

obyek sengketa secara sukarela. Melihat keadaan tersebut akhirnya Slamet 

Widodo sebagai pemilik sah hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 

1 / Desa Cukil mengajukan Gugatan Pengosongan kepada Pengadilan 

Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran nomor perkara : 

14/Pdt.G/2014/PN.Ung melawan R. Soedarmono PA. Sebagai Tergugat I 

                                                             
3 Ibid., hlm. 80. 
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dan Edwi Suprapto sebagai Tergugat II. Pokok gugatan tersebut adalah 

Penggugat/Slamet Widodo sebagai pemilik sah atas tanah merasa 

dirugikan secara materiil  karena tidak bisa menguasai dan memanfaatkan 

tanah miliknya akibat perbuatan Para Tergugat. 

 Dalil-dalil Penggugat untuk membuktikan tanah obyek sengketa 

adalah miliknya sebagai dasar peralihan haknya Jual beli antara Soewito 

sebagai pemilik dengan Slamet Widodo sebagai berdasarkan Akta Jual 

Beli tanggal 07 Maret 2000 nomor: 22/2000 yang dibuat oleh Ny. Janny 

Dhewajanti Ardian, SH. selaku Notaris/PPAT, sehingga balik nama 

dimaksud telah sah dan benar berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah. Oleh karena itu Penggugat selaku pembeli yang beritikat baik 

wajib dilindungi oleh hukum (vide. Yurispudensi putusan Mahkamah 

Agung No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1959 jo. 1230 

K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982). 

 Amar tuntutan/petitum Penggugat yang dimohonkan antara lain 

dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1/Desa 

Cukil, luas ± 12.193 M2, menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat 

I dan Tergugat II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menguasai 

dan mengambil manfaat dari objek sengketa serta mendirikan bangunan 

rumah permanen di atasnya adalah tanpa hak atau tidak sah dan melawan 

hukum, menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak 

daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan membongkar 

bangunan rumah permanen di atasnya dan selanjutnya menyerahkan secara 
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sukarela kepada Penggugat selaku pemilik sah dalam keadaan baik, 

bilamana menolak maka perlu meminta bantuan aparat Kepolisian Negara 

untuk memaksa pengosongan. 

 Setelah melalui proses persidangan sesuai hukum acara perdata 

maka berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak 

yang berperkara, akhirnya Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk 

sebagian. Dalam pertimbangannya pada halaman 64 paragraf ke 1 

“...Slamet Widodo sebagaimana yang tertulis dalam sertifikat tersebut 

adalah pemilik atas tanah obyek sengketa, dan sebagaimana putusan 

Pengadilan dinyatakan bahwa Penggugat (R. Soedarmono/Tergugat I  a 

quo) tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa berkaitan dengan 

jual beli yang dilakukan antara Tergugat I (Penggugat dalam perkara  a 

quo) dengan Suwito, sehingga dari keadaan tersebut dalam putusan 

disebutkan gugatan Penggugat (R. Sudarmono PA./Tergugat I a quo) tidak 

dapat diterima”. 

 Pertimbangan Majelis lainnya adalah dengan terpenuhinya segala 

syarat dan ketentuan yang berlaku, maka sebagaimana Yurisprudensi 

Putusan Mahkamah : tgl. 26 Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958, 

Penggugat haruslah dianggap sebagai Pembeli yang telah bertindak 

dengan itikad baik, dan untuk itu harus dilindungi. Berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan Tergugat I dan 

Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan 

hukum dan secara materiil merugikan pihak Penggugat. 
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 Amar putusan Pengadilan tersebut antara lain menyatakan 

Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana terurai dalam 

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Cukil RT. 01/RW. 01, Kec. 

Tengaran, Kab. Semarang, luas ± 12.193 M2, menyatakan perbuatan 

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri 

menguasai dan mengambil manfaat dari objek sengketa serta mendirikan 

bangunan rumah permanen di atasnya adalah tanpa hak atau tidak sah dan 

melawan hukum. 

 Terhadap putusan di atas Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 

upaya banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang nomor perkara: 

60/PDT/2015/PT.SMG, dalam amar putusannya Judex facti menguatkan 

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran nomor 

perkara:14/Pdt.G/2014/PN.Ung. 

Pihak R. Soedarmono PA. merasa tidak terima dengan Putusan di 

atas kemudian mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung 

dan Judex Jurist sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung 

Nomor:2462 K/Pdt/2015 tanggal 18 Februari 2016, dalam amarnya 

menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. R. 

Soedarmono PA. dan 2. Edwi Suprapto tersebut. Dengan demikian, 

Penggugat/Slamet Widodo sebagai pihak pemenang dalam perkara 

tersebut dan dinyatakan sebagai pemilik sah tanah objek sengketa dan 

berhak untuk melakukan pengosongan terhadap objek sengketa secara 

paksa dan bilamana perlu meminta bantuan aparat Kepolisian Negara RI 
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apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak secara sukarela menyerahkan 

kepada Penggugat. 

2.  Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Perkara Nomor: 

14/Pdt.G/2014/PN.Ung. 

Majelis Hakim dalam bagian awal pertimbangan hukum Perkara 

Nomor: 14/Pdt.G/2014/PN.Ung memberikan pemahaman mengenai hak 

milik bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh 

yang dapat dipunyai atas tanah, hal tersebut adalah salah satu hak yang 

diberikan oleh negara kepada subyek hukum tertentu sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 

tahun 1960., hak milik pada dasarnya dapat beralih dan dialihkan kepada 

pihak lain. Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan 

hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas 

dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain. Sejak berlakunya 

UUPA, peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli, 

penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut 

adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan 

hak milik. 

Pada pertimbangan berikutnya, majelis hakim membahas Pasal 37 

ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 

yang menerangkan bahwa untuk membuktian bahwa hak atas tanah 

tersebut dialihkan, maka harus dilakukan dengan suatu akta yang dibuat 

oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berarti 

bahwa akta jual beli yang kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran 
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perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

Pasal 95 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah (pembeli 

tanah). 

Setelah, majelis hakim mempelajari gugatan Penggugat dan 

meneliti bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Cukil Rt. 

01/Rw. 01, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, NIB 110701320800096 Surat 

Ukur tanggal 14-6-2000, No. 05/Cukil/2000, luas + 12.193 m2, petunjuk 

Warkah No. III/485/1970.w.No.1485/2000, yang apabila dihubungkan 

dengan bukti P-2 dan P-3 berupa turunan Putusan Pengadikan Negeri 

Ungaran dan Mahkamah Agung terkait perkara ini, dapat dipahami bahwa 

pada pokoknya atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Cukil Rt. 

01/Rw. 01, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, NIB 110701320800096 Surat 

Ukur tanggal 14-6-2000, No. 05/Cukil/2000, luas + 12.193 m2, petunjuk 

Warkah No. III/485/1970.w.No.1485/2000, Slamet Widodo sebagaimana 

yang tertulis dalam sertifikat tersebut adalah pemilik atas tanah obyek 

sengketa, dan sebagaimana putusan Pengadilan dinyatakan bahwa 

Penggugat (R. Sudarmono/Tergugat I a quo) tidak ada hubungan hukum 

dengan obyek sengketa berkaitan dengan jual beli yang dilakukan antara 

Tergugat I (Penggugat dalam perkara a quo) dengan Suwito, sehingga dari 

keadaan tersebut dalam putusan disebutkan gugatan Penggugat (R. 

Sudarmono/Tergugat I a quo) tidak dapat diterima. 
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  Majelis hakim, memperhatikan isi putusan tersebut, yang apabila 

kemudian dihubungkan dengan perkara ini, dengan meruntut dari 

jawaban-jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan 

Tergugat II khususnya terkait tanah obyek sengketa, yaitu dengan 

mempelajari bukti surat T.I-2 berupa surat perjanjian yang dibuat oleh 

Sudarmono dan Soewito, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat 

T.I-3 berupa surat pernyataan hibah dari Soewito kepada Sudarmono, 

bukti surat T.I-4 berupa surat kuasa menjual dari Soewito kepada 

Sudarmono, bukti surat T.I-6 berupa surat tanda terima titipan sertifikat 

no. 1 / 10.260 m², serta apabila pula dihubungkan dengan keterangan 

saksi-saksi dipersidangan, dapat ditemukan fakta bahwa ternyata 

Sudarmono (Tergugat I) “dulu pernah menguasai dalam miliknya” tanah 

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Cukil Kec. Tengaran, Kab. 

Semarang. 

Berkaitan dari keadaan-keadaan tersebut, untuk memperjelas 

kedudukan masing-masing pihak, Majelis telah mengulang kembali 

mempelajari isi gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat I dan 

Tergugat II yang ternyata setelah dipelajari dipersidangan ditemukan fakta, 

bahwa ternyata sebelum tanah tersebut beralih kepada Penggugat, 

Sertifikat Hak Milik Nomor: 1/Desa Cukil Rt. 01/Rw. 01, Kec. Tengaran, 

Kab. Semarang, pernah tertulis dimiliki oleh Soewito, sehingga dari fakta 

tersebut apakah sekarang dengan diajukannya bukti surat P-1 berupa 

sertifikat tersebut oleh pihak Penggugat berarti telah membuktikan bahwa 

Penggugat telah memiliki tanah tersebut ? 
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Majelis hakim meneliti bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik 

Nomor : 1/Desa Cukil Rt. 01/Rw. 01, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, NIB 

110701320800096 Surat Ukur tanggal 14-6-2000, No. 05/Cukil/2000, luas 

+ 12.193 m2, petunjuk Warkah No. III/485/1970.w.No.1485/2000, yang 

ternyata penerbitannya didasarkan pada akta yang dibuat dihadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Kemudian untuk membuktikan tentang keabsahan jual beli tersebut 

menurut majelis, sebagaimana telah diuraikan diatas apabila terjadi 

peralihan hak melalui jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT, maka 

akta jual beli tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yg sempurna dan 

mengikat, dalam arti apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat 

formil dan materiil, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian 

yg sempurna dan mengikat, sehingga dalam hal ini untuk membatalkan 

jual beli tersebut Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan bahwa 

jual beli tersebut tidak sah. 

Di persidangan, Tergugat I telah menyerahkan bukti surat T.I-13, 

berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Soewito yang menyatakan 

bahwa akta jual beli No. 44/2000 tanggal 7 Maret 2000 sebagaimana 

dalam bukti surat T.I-23 cacat hukum karena pada saat proses jual beli 

terjadi dalam unsur tekanan dan pembohongan yang dilakukan oleh 

Mabruri, dan Soewito tidak menerima uang jual beli, bukti surat tersebut 

dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 April 2008, dan sebagai 

perbandingan akta jual beli dibuat pada tanggal 7 Maret 2000. 
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Dengan mengkaitkan bukti surat tersebut jika meruntut peristiwa 

sebelumnya yaitu dengan membaca bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-5, 

dapat diketahui bahwa pada waktu itu Sertifikat Hak Milik No. 1 yang 

terletak di desa Cukil Kec. Tengaran, Kab. Semarang, ternyata benar telah 

dikuasai oleh Tergugat I, tetapi selanjutnya sebagaimana bukti surat T.I-6 

berupa surat tanda terima titipan sertifikat no. 1 / 10.260 m², diterangkan 

terjadi penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Cukil RT. 01/RW. 

01, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, dari R. Sudarmono PA. kepada 

Mabruri. 

Dengan memperhatikan keadaan tersebut, menanggapi pernyataan 

Soewito yang bermaksud membatalkan akta jual beli, dan menilai maksud 

R. Sudarmono PA (Tergugat I) yang telah menitipkan sertifikat, dalam hal 

ini menurut Majelis haruslah dipandang bahwa tidak serta merta bahwa 

jika Soewito menyatakan akta jual beli cacat hukum berarti dapat 

membatalkan jual beli, hal tersebut karena jika memperhatikan bukti surat 

T.I-6, dari isi perjanjiannya dapat dimaknai bahwa Tergugat I dengan 

sadar telah “mengalihkan penguasaan dan melepaskan hak” atas tanah 

tersebut, artinya dengan diserahkannya sertifikat kepada Mabruri, maka 

Tergugat telah mengijinkan pihak lain dapat “memanfaatkan” untuk 

kepentingannya, apalagi didalamnya juga telah diuraikan adanya syarat-

syarat dan jaminan. 

Kemudian majelis hakim mempelajari proses jual beli yang 

dilakukan antara Soewito dan Slamet Widodo (Penggugat), “sebelum 

terbitnya Sertifikat”, sebagaimana bukti surat T.I-10 yang dalam hal ini 



82 
 

juga telah diuraikan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II dalam 

jawabannya pada point 6, dinyatakan bahwa tanah tersebut “dapat dibeli 

kembali.....”, Dengan keadaan tersebut maka pada waktu itu dapat 

diketahui bahwa setelah dilakukan jual beli dan sebelum proses pembuatan 

sertifikat, Soewito telah diberi kesempatan untuk membeli kembali 

sehingga dapat diselesaikan permasalahan yang terjadi antara Soewito, 

Mabruri dan Tergugat I, namun ternyata tidak diselesaikan, sehingga dari 

keadaan tersebut dengan berjalannya waktu, sebelum Mabruri meninggal 

dunia sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak para Tergugat, maka jika 

Soewito merasa adanya tekanan dan kebohongan, serta demikian pula 

apabila Tergugat I merasa kepentingannya terganggu seharusnya baik 

Soewito maupun Tergugat I bisa menuntut Mabruri. 

Dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh 

Tergugat I dan Tergugat II, meneliti isi perjanjian jual beli, dan proses 

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

Kec. Tengaran, Kab. Semarang, NIB 110701320800096 Surat Ukur 

tanggal 14-6-2000, No. 05/Cukil/2000, luas + 12.193 m2, petunjuk 

Warkah No. III/485/1970.w.No.1485/2000, yang ternyata dibuat 

dihadapan notaris (PPAT), dan kemudian dengan terbitnya Sertifikat Hak 

Milik Nomor: 1/Desa Cukil Rt. 01/Rw. 01, Kec. Tengaran, Kab. 

Semarang, NIB 110701320800096 Surat Ukur tanggal 14-6-2000, No. 

05/Cukil/2000, luas + 12.193 m2, petunjuk Warkah No. 

III/485/1970.w.No.1485/2000, maka menurut Majelis haruslah dinilai 

bahwa dengan terpenuhinya segala syarat dan ketentuan yang berlaku, 



83 
 

maka sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26 

Desember 1958 No. 251 K/Sip/1958, Penggugat haruslah dianggap 

sebagai Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik, dan untuk itu 

harus dilindungi. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka 

menurut majelis hakim, pihak Tergugat I dan Tergugat II dinilai tidak 

dapat membuktikan dalil sangkalannya, dan untuk itu petitum gugatan 

Penggugat pada angka 2 yang memohon untuk dinyatakan menurut hukum 

Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana terurai dalam 

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Cukil Rt. 01/Rw. 01, Kec. Tengaran, 

Kab. Semarang, NIB 110701320800096 Surat Ukur tanggal 14-6-2000, 

No. 05/Cukil/2000, luas + 12.193 m2, petunjuk Warkah No. 

III/485/1970.w.No.1485/2000, sedang tanah tersebut secara sah telah 

menjadi milik Penggugat, sehingga dalam hal ini tanpa memandang nilai 

tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, maka perbuatan 

Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan 

melawan hukum dan secara materiil merugikan pihak Penggugat. 

Selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan 

sebelumnya, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada petitum 

angka 3, dan angka 4, yang maksud dan tujuannya ternyata sama dan 

saling berkaitan satu dengan lainnya, maka Majelis dalam hal ini dengan 

mengambil alih pertimbangan-pertimbangan diatas dan memperhatikan 

fakta dipersidangan, oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II 

sekarang menguasai tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam 
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sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Cukil Rt. 01/Rw. 01, Kec. Tengaran, 

Kab. Semarang, NIB 110701320800096 Surat Ukur tanggal 14-6-2000, 

No. 05/Cukil/2000, luas + 12.193 m2, petunjuk Warkah No. 

III/485/1970.w.No.1485/2000, sedang 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. 

Sebagaimana pertimbangan pada gugatan Penggugat pada petitum 

angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan maka demi hukum sudah seharusnya 

dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 5 yang menyatakan untuk 

melakukan pengosongan tanah dan pembongkaran bangunan rumah 

permanen yang ditempati Tergugat II, dan selanjutnya menyerahkan tanah 

objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa 

syarat apapun dikabulkan oleh majelis hakim, bilamana perlu hal tersebut 

dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat penegak hukum yang 

berwenang. 

Demikian pula untuk petitum angka 6 yang menuntut agar 

Tergugat I dan Tergugat II menghentikan dari tindakan-tindakan melawan 

hukum terhadap Objek sengketa milik Penggugat, sebelum putusan 

mengenai pokok perkara oleh karena telah dinyatakan bahwa tanah obyek 

sengketa adalah milik Penggugat maka tuntutan Penggugat tersebut 

dikabulkan oleh majelis hakim. 

Selanjutnya untuk petitum angka 7 yang berupa tuntutan agar 

Tergugat I dan Tergugat II secera tanggung renteng membayar uang paksa 
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(dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari 

keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan 

Hukum tetap, menurut Majelis berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut, untuk menjamin bahwa hak-hak Penggugat dipenuhi dan 

menghindari penolakan pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk 

melaksanakan isi putusan ini, apabila putusan telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, sudah sepantasnya apabila Tergugat I dan Tergugat II 

dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar 

Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sampai 

kemudian dilaksanakannya putusan. 

Kemudian terhadap gugatan tersebut dan dalam pertimbangan 

hukum, Pengadilan Negeri Ungaran telah memberikan putusan Nomor 

14/Pdt.G/2014/PN Ung. tanggal 15 Oktober 2014 yang amarnya sebagai 

berikut: 

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 

tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1/Desa 

Cukil RT. 01/RW. 01, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, NIB 

11701320800096, Surat Ukur tanggal 14 Juni 2000, Nomor 

05/Cukil/2000, luas + 12.193 m² (dua belas ribu seratus sembilan puluh 

tiga meter persegi), petunjuk Warkah Nomor III/485/1970.W. Nomor 

1485/2000, pemegang hak Slamet Widodo, dengan batas-batas tanah: 
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Sebelah Utara  : Tanah SHM Nomor 13 an. Soewito, sekarang 

dikuasai R. Soedarmono; 

Sebelah Barat   : Selokan (kalen)/parit; 

Sebelah Timur  : Jalan kampung; 

Sebelah Selatan  : Tanah milik Sutar, Hadi Sutarno, Sukarno; 

3.  Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II 

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menguasai dan mengambil 

manfaat dari objek sengketa serta mendirikan bangunan rumah permanen 

di atasnya adalah tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum; 

4.  Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat secara 

materiil; 

5.  Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang 

mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa 

dan membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dan 

selanjutnya menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat selaku 

pemilik sah dalam keadaan baik, bilamana menolak maka perlu meminta 

bantuan aparat Kepolisian Negara untuk memaksa pengosongan; 

6.  Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan dari 

tindakan-tindakan melawan hukum terhadap objek sengketa milik 

Penggugat tersebut di atas, sebelum keputusan mengenai pokok perkara; 

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng 

membayar dwangsom sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 

hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah 
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berkekuatan Hukum tetap terhitung sejak tanggal putusan tersebut 

dijatuhkan; 

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi : 

-  Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara 

sebesar Rp2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah); 

 

3. Pertimbangan Hakim Dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi 

Semarang Nomor : 60/Pdt/ 2015/PT.SMG 

Majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan 

mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan 

Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 

14/Pdt.G/2014/PN.Ung. dan memperhatikan memori banding dari Kuasa 

Para Pembanding / semula Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan–pertimbangan 

hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan 

benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam menjatuhkan 

putusan ini ditingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi perlu 

memperbaiki penulisan Nomor Warkah dalam putusan Pengadilan Negeri 

Ungaran Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Ung tanggal 15 Oktober 2014 karena 

dalam putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 14/Pdt.G/2014/ 

PN.Ung. tanggal 15 Oktober 2014 baik dalam mengutip gugatan 

Terbanding / semula Penggugat maupun dalam pertimbangan hukumnya 
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serta dalam amar putusannya Nomor Warkah selalu ditulis dengan 

No.III/485/1970.W.No.1485/2000, sedangkan dalam gugatan asli 

Terbanding / semula Penggugat maupun bukti P.1 Nomor Warkah 

dimaksud adalah No.III/485/1970.W.No.4185/2000; 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi 

berpendapat bahwa Nomor Warkah dalam putusan Pengadilan Negeri 

Ungaran Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Ung. tanggal 15 Oktober 2014 harus 

dibaca menjadi No.III/485/1970.W.No.4185/2000 ; 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan 

petitum pada ke 3 dan ke 4 gugatan Terbanding / semula Penggugat,  

bahwa obyek sengketa telah dinyatakan secara sah milik Terbanding / 

semula Penggugat maka tindakan Para Pembanding / semula Tergugat I 

dan Tergugat II menguasai dan mendirikan bangunan rumah tinggal 

permanen tanpa seijin Terbanding / semula Penggugat adalah tindakan 

melawan hukum karena tindakan tersebut melanggar hak subyektif orang 

lain. Dan dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II 

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan 

Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 60/Pdt./2015/PT SMG. tanggal 8 

April 2015 dengan amar sebagai berikut; 

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I 

dan Tergugat II; 

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 15 Oktober 

2014 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Ung. sepanjang mengenai Nomor Warkah 
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tersebut pada pokok perkara amar putusan Nomor 2, sehingga amar 

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 

Dalam Konvensi: 

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II 

seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk 

sebagian; 

2.  Menyatakan menurut hukum bahwa Terbanding/semula Penggugat 

adalah pemilik sah atas tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak 

Milik Nomor: 1/Desa Cukil RT. 01/RW. 01, Kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang, NIB 11701320800096, Surat Ukur tanggal 14 Juni 

2000, Nomor 05/Cukil/2000, luas ± 12.193 m² (dua belas ribu seratus 

sembilan puluh tiga meter persegi), petunjuk Warkah Nomor 

III/485/1970.W. Nomor 4185/2000, pemegang hak Slamet Widodo, 

adapun batas-batas tanah: 

Sebelah Utara  : Tanah SHM Nomor 13 a.n. Soewito, sekarang 

dikuasai R. Soedarmono; 

Sebelah Barat   : Selokan (kalen)/parit; 

Sebelah Timur  : Jalan kampung; 

Sebelah Selatan  : Tanah milik Sutar, Hadi Sutarno, Sukarno; 

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Pembanding/semula 

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri 
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menguasai dan mengambil manfaat dari objek sengketa serta mendirikan 

bangunan rumah permanen di atasnya adalah tanpa hak atau tidak sah dan 

melawan hukum; 

4. Menyatakan menurut hukum Para Pembanding/semula Tergugat I dan 

Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat 

merugikan Terbanding/semula Penggugat secara materiil; 

5. Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II atau 

siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah 

objek sengketa dan membongkar bangunan rumah permanen yang berdiri 

di atasnya dan selanjutnya menyerahkan secara sukarela kepada 

Terbanding/semula Penggugat selaku pemilik sah dalam keadaan baik, 

bilamana menolak maka perlu meminta bantuan aparat Kepolisian Negara 

untuk memaksa pengosongan; 

6. Memerintahkan Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II 

menghentikan dari tindakan-tindakan melawan hukum terhadap objek 

sengketa milik Terbanding/semula Penggugat tersebut di atas, sebelum 

keputusan mengenai pokok perkara; 

7. Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II 

secara tanggung renteng membayar dwangsom sebesar Rp200.000,00 (dua 

ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 

putusan tersebut dijatuhkan; 

8. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk selain dan 

selebihnya; 
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Dalam Konvensi dan Rekonvensi; 

- Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat I dan Tergugat II untuk 

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam 

tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 

Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan 

II/Para Pembanding pada tanggal 27 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh 

Tergugat I dan II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2015, diajukan 

permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2015 sebagaimana dari Akta 

Permohonan Kasasi Nomor 60/PDT/2015/PT SMG. juncto Nomor 

14/Pdt.G/2014/PN Ung. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri 

Ungaran. 

4.     Pertimbangan Hakim Dan Amar Putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor: 2462 K/Pdt/2015 

Kemudian terhadap alasan-alasan memori kasasi Mahkamah 

Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat 

dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi 

tanggal 17 Juni 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2015 

dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan 

Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan 

Negeri Ungaran ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan 

pertimbangan 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. Untuk pertimbangan 
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Judex Facti sudah tepat dan benar, Tergugat telah terbukti melakukan 

perbuatan melawan hukum yaitu membangun fondasi rumah di atas tanah 

milik Penggugat. Dan berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan 

Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan 

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang 

diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: R. SOEDARMONO P.A., dan 

kawan, tersebut harus ditolak. 

Dalam putusannya, majelis hakim Mahkamah Agung menolak 

permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. R. SOEDARMONO 

P.A., dan 2. EDWI SUPRAPTO tersebut, dan menghukum Para Pemohon 

Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara. 

 

B. ANALISIS  

 

 Penulis akan melakukan analisis secara bersama-sama terhadap 

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan 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. 

Sebelum masuk di analisis putusan, hal pertama yang penulis jabarkan 

adalah teori dalam perbuatan melawan hukum. Dalam teori perbuatan melawan 

hukum, penulis menggunakan teori aanprakelijkheid atau teori tanggung gugat, 

teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus 

digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini 
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pihak para Tergugat yang melanggar hak orang lain dengan menguasai tanah 

milik Penggugat dan menempati tanah tanpa izin pemiliknya, maka Penggugat 

sebagai pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan di pengadilan 

terhadap objek sengketa tersebut serta pihak para Tergugat yang harus menerima 

gugatan/ yang harus digugat. 

 Kemudian, untuk melakukan analisis terhadap unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum dalam pertimbangan hakim, pertimbangan hakim akan dikaitkan 

dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk mengetahui apakah suatu 

perbuatan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka dilihat apakah 

perbuatan dari pihak-pihak tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat 

materiil yang harus dipenuhi secara keseluruhan agar suatu perbuatan dapat 

dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sehingga dapat dijadikan 

dasar untuk menuntut. Berdasarkan bukti-bukti dalam kasus antara Penggugat dan 

Para Tergugat dan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka 

dibawah ini akan diuraikan apakah perbuatan-perbuatan Para Tergugat memenuhi 

unsur perbuatan melawan hukum.   

Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) diatur dalam ketentuan 

Pasal 1365-1380 KUHPerdata. Pada 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa tiap-

tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 

tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Moegni 

Djojodihardjo dalam buku Perbuatan Melawan Hukum menjelaskan suatu 

perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur unsur-unsur untuk 
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dikatakan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum harus memenuhi 

unsur-unsur yaitu:  

- Adanya suatu perbuatan.  

- Perbuatan tersebut melawan hukum.  

- Ada kesalahan. 

- Ada kerugian yang ditimbulkan. 

- Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian. 

Selain itu dapat diketahui agar seseorang mengajukan gugatan Perbuatan 

Melawan Hukum (PMH) ia harus membuktikan telah terpenuhinya syarat-syarat 

diatas. 

1.  Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Pertimbangan Hakim 

 Untuk menentukan bahwa pertimbangan Hakim dalam 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. memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum 

menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka penulis akan  

menjabarkan masing-masing unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang ada 

dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian menganalisis 

pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut terhadap ketentuan 

perbuatan melawan hukum yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata untuk mengetahui apakah hakim sudah benar dalam menentukan 

pertimbangan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. 
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1.)  Adanya Suatu Perbuatan  

Adanya suatu perbuatan merupakan unsur pertama Perbuatan 

Melawan Hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur 

perbuatan sebagai unsur yang pertama dapat digolongkan dalam dua 

bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara 

aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat 

melakukannya). Perbuatan aktif atau perbuatan positif adalah suatu 

perbuatan yang dengan positif dilakukan oleh seseorang dengan sengaja 

dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan 

perbuatan pasif atau negatif adalah dengan tidak melakukan suatu 

perbuatan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.4  

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Ungaran 

No. 14/Pdt.G/2014/PN Ung. menyatakan: 

“Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan 

pertimbangan diatas, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat 

pada petitum angka 3, dan angka 4, yang apabila dicerna tentang 

maksud dan tujuannya ternyata sama dan saling berkaitan satu 

dengan lainnya, maka Majelis dalam hal ini dengan mengambil 

alih pertimbangan-pertimbangan diatas dan memperhatikan fakta 

dipersidangan, oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II 

sekarang menguasai tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud 

dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Cukil Rt. 01/Rw. 01, 

Kec. Tengaran, Kab. Semarang, NIB 110701320800096 Surat 

Ukur tanggal 14-6-2000, No. 05/Cukil/2000, luas + 12.193 m2, 

petunjuk Warkah No. III/485/1970.w.No.1485/2000, sedang 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;” 

 

                                                             
4 Rosa Agustina, et. al., Hukum Perikatan (Law Of Obligations), Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, 
hlm. 8. 
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Para Tergugat dalam hal ini telah melakukan suatu perbuatan yaitu 

dengan menguasai tanah milik Penggugat dan membangun bangunan 

rumah permanen diatasnya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan aktif, 

karena Para tergugat secara sadar menguasai tanah milik Penggugat dan 

membangun rumah diatasnya dan secara sadar perbuatannya tersebut 

menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Kerugian penggugat adalah tidak 

dapat menempati dan menguasai tanah miliknya tersebut. 

2.) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum 

 Pengertian perbuatan yang melawan hukum dalam ketentuan Pasal 

1365 KUHPerdata selain perbuatan yang bertentangan dengan undang-

undang juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban 

hukum sendiri dan kesusilaan. Setelah putusan Hoge Raad tahun 1919 

perkara  Lindenbaum v. Cohen, hukum perdata Belanda dan hukum 

perdata Indonesia menentukan terdapat empat kriteria “Suatu Perbuatan” 

dikatakan Perbuatan tersebut Melawan Hukum yaitu apabila ; 

1)         Melanggar hak subjektif orang lain. 

 Melanggar hak subjektif orang lain berarti melanggar wewenang 

khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Sifat hakikat dari 

hak subjektif, wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya. Melanggar hak 

subjektif adalah melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum 

kepada seseorang seperti hak-hak perorangan dan hak atas harta 

kekayaan/kebendaan. Hak Subjektif dalam masyarakat dikenal sebagai:5 

                                                             
5 Ibid., hlm 9. 
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1. Hak kebendaan yang absolut, misalnya hak milik; 

2. Hak-hak pribadi, seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa 

dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik. 

3. Hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa 

rumah.  

Hak subjektif dalam kasus ini merupakan hak atas kebendaan, 

berupa Hak Atas Tanah yaitu Hak Milik. Hak Atas Tanah adalah hak yang 

diterima oleh perseorangan atau Badan Hukum selaku pemegang kuasa 

atas tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada yang 

mempunyainya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan seperti yang 

tertulis pada Pasal 4 UUPA bahwa atas dasar hak menguasai dari negara 

ditentukanlah adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan 

pada perseorangan atau Badan Hukum. Macam-macam hak tersebut 

ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, salah satunya adalah hak milik. 

Hak milik menurut pasal 20 UUPA adalah hak turun-temurun, terkuat dan 

terpenuh. 

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau ; 

3) Bertentangan dengan kesusilaan atau ; 

4) Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan 

diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup masyarakat. 

Hoge Raad dalam putusannya  menggunakan kata-kata “atau 

…” dengan demikian untuk adanya perbuatan melawan hukum tidak 

disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara Kumulatif. Dengan di 
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penuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif, telah dipenuhinya syarat 

untuk perbuatan melawan hukum. 

Dalam kasus ini menurut Pertimbangan Mahkamah Agung RI, 

bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi. 

Jual beli dilakukan di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dan telah terbit Sertifikat Hak Milik. Kriteria pembeli yang 

beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) 

KHUPerdata adalah sebagai berikut:6  

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur 

dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan 

perundang-undangan yaitu:  

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:  

- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) 

atau;  

- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang 

dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:  

- Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala 

Desa/Lurah setempat).  

- Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli 

dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah 

objek jual beli adalah milik penjual.  

- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.  

                                                             
6 Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat 
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 
Pengadilan 
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b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan 

objek tanah yang diperjanjikan antara lain: 

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang 

menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau; 

- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status 

disita, atau;  

- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status 

jaminan/hak tanggungan, atau;  

- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan 

dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut 

dengan pemegang sertifikat. 

  Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik karena ia 

membeli tanah sesuai prosedur/peraturan perundang-undangan yaitu 

dengan Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997) 

sebagaimana Akta Jual Beli No. 44 Tahun 2000 tanggal 7 Maret 2000 

dihadapan Notaris/PPAT Ny. Janny Dhewajanti Ardian, SH. Di Ungaran. 

Dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama asal-usul fakta material 

(data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang 

dibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah yaitu 

dengan pihak PPAT telah memeriksa Risalah lelang tanggal 26-7-1989 

No. 33/1989-1990 disebutkan kepemilikan asal berubah menjadi atas 

nama Suwito dari sebelumnya milik R. Soedarmono, yang kemudian pada 

tanggal 7 Maret 2000 Suwito menjual tanah tersebut kepada Penggugat.  
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Jika kriteria sebagai pembeli yang beritikad baik maka hal  ini 

telah terpenuhi, maka tanah yang sudah dibeli oleh Penggugat sebagai 

pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun 

termasuk perbuatan penguasaan oleh Para Tergugat. 

Kemudian dalam pertimbangan Mahkamah Agung:  

“Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, Tergugat 

telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membangun 

fondasi rumah di atas tanah milik Penggugat”.  

Pertimbangan Judex Facti pada tingkat Pengadilan Tinggi: 

“...obyek sengketa telah dinyatakan secara sah milik Terbanding / 

semula Penggugat maka tindakan Para Pembanding / semula Tergugat I 

dan Tergugat II menguasai dan mendirikan bangunan rumah tinggal 

permanen tanpa seijin Terbanding / semula Penggugat adalah tindakan 

melawan hukum karena tindakan tersebut melanggar hak subyektif orang 

lain.” 

Dalam kasus ini Para Tergugat terbukti telah melanggar hak 

subyektif Penggugat yaitu berupa penguasaan tanpa alas hak. Jika ada hak 

seseorang atas tanah harus di dukung oleh bukti hak, dapat berupa 

sertipikat, bukti hak tertulis non sertipikat dan/atau pengakuan/keterangan 

yang dapat dipercayai kebenarannya.7 Dalam kasus ini, Penggugat dapat 

membuktikan Hak Atas Tanah berupa Hak Milik yang tertuang dalam 

Sertifikat Hak Milik Nomor: 1/Desa Cukil RT. 01/RW. 01, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten Semarang, NIB 11701320800096, Surat Ukur 

                                                             
7  Tampil Anshari Siregar, Mempertahankan Hak Atas Tanah, Multi Grafik, Medan, 2005, hlm. 3. 
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tanggal 14 Juni 2000, Nomor 05/Cukil/2000, luas + 12.193 m² (dua belas 

ribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi) , petunjuk Warkah Nomor 

III/485/1970.W. Nomor 4185/2000.  

Sedangkan perbuatan Para Tergugat yang melakukan penguasaan 

berupa menempati dan membangun rumah diatas tanah milik Penggugat 

tersebut merupakan perbuatan penguasaan tanpa alas hak yang sah. Karena 

dalam hal penguasaan suatu benda baik benda bergerak maupun benda tak 

bergerak, tanpa didasari suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum, 

maka penguasaan tersebut penguasaan tanpa alas hak yang sah. Jika 

penguasaan atas tanah dimaksud,tanpa dapat membuktikan hak atas tanah 

tersebut, pada hakekatnya penguasaan tersebut sudah melawan hukum. 

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat jika 

menggunakan kriteria perbuatan melawan hukum, maka perbuatan 

Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti melanggar hak 

subjektif orang lain, yaitu dengan melakukan penguasaan tanah tanpa hak 

berupa menempati dan membangun rumah di atas tanah milik Penggugat. 

Karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak subjektif Penggugat, 

yaitu hak atas kebendaan, berupa Hak Milik atas tanah obyek sengketa 

Sertifikat Hak Milik Nomor: 1/Desa Cukil RT. 01/RW. 01, Kecamatan 

Tengaran, Kabupaten Semarang, NIB 11701320800096, Surat Ukur 

tanggal 14 Juni 2000, Nomor 05/Cukil/2000, luas + 12.193 m² (dua belas 

ribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi) , petunjuk Warkah Nomor 

III/485/1970.W. Nomor 4185/2000. 
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3.) Kesalahan 

Rumusan Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan ada kesalahan 

pada si pelaku perbuatan melawan hukum, artinya pelaku perbuatan 

melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang di 

timbulkan, bilamana kerugian dari perbuatan tersebut dapat dipersalahkan 

bilamana kerugian dari perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya 

atau pelaku dapat dikenai pertanggungjawab apabila ia pada umumnya 

mempunyai keinsyafan tentang akibat-akibat perbuatannya. 

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan 

sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:8 

1. Ada unsur kesengajaan, atau 

2. Ada unsur kelalaian, dan 

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. 

Kesalahan dalam hal ini mencakup dua pengertian yakni kesalahan 

dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas 

bila terdapat kealpaan (culpa) dan kesengajaan (dolus), sementara dalam 

arti sempit hanya berupa kesengajaan. Sebelumnya dicermati perlu 

perbedaan antara  sifat melawan hukum adalah karena sifat tercelanya 

perbuatan sedangkan kesalahan adalah mengenai tercelanya si pelaku. 

Syarat kesalahan dapat diukur secara : 

1. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu 

manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat 

                                                             
8 Munir Fuady, Loc.Cit. 
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dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat 

atau tidak berbuat. 

2. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat 

berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari 

perbuatannya. 

Untuk kesengajaan adalah sudah cukup, bilamana orang pada 

waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban 

sudah mengetahui, bahwa akibat yang merugikan itu menurut 

perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia 

sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau 

melalaikan keharusannya. 

Unsur kesengajaan dapat eksis dalam suatu perbuatan manakala 

memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :9 

1.      Adanya kesadaran dalam melakukan perbuatan. 

2.      Adanya konsekuensi dari perbuatan. 

3.      Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan 

konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan 

tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi. 

Sebelum membahas mengenai kesalahan Para Tergugat maka 

merujuk terlebih dahulu  pada pertimbangan Mahkamah Agung:  

“Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, Tergugat 

telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membangun 

fondasi rumah di atas tanah milik Penggugat”. 

                                                             
9 Ibid., hlm. 47. 
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Pertimbangan Judex Facti pada tingkat Pengadilan Tinggi: 

“...obyek sengketa telah dinyatakan secara sah milik Terbanding / 

semula Penggugat maka tindakan Para Pembanding / semula Tergugat I 

dan Tergugat II menguasai dan mendirikan bangunan rumah tinggal 

permanen tanpa seijin Terbanding / semula Penggugat adalah tindakan 

melawan hukum karena tindakan tersebut melanggar hak subyektif orang 

lain.” 

Secara objektif perbuatan para Tergugat yakni dengan sengaja para 

Tergugat menguasai tanah Penguggat dan mendirikan rumah tinggal tanpa 

seizin Penggugat. Karena dengan dikuasainya tanah dan membangun 

rumah diatas tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat tanpa hak,  maka 

bentuk kerugian Penggugat adalah tidak dapat menguasai dan 

memanfaatkan tanah miliknya. 

Kemudian secara objektif pula, Para Tergugat selaku orang yang 

sudah mengetahui adanya peralihan hak berupa lelang oleh Bank Jateng 

kepada Suwito, yang kemudian Suwito melakukan peralihan hak dengan 

menjualnya kepada Slamet Widodo, sudah sepantasnyalah Para Tergugat 

tahu bahwa perbuatan menguasai tanah milik Penggugat pasti akan 

menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat. 

Unsur-unsur kesengajaan pun terpenuhi, pertama Para Tergugat 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan membangun 

rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut dengan kesadarannya dan 

akal sehatnya tidak dibawah pengaruh suatu apapun, atau pun dalam 

keadaan memaksa. Kedua, perbuatan Para Tergugat, yang demikian ini 
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menyadari atau seharusnya menyadari bahwa perbuatan Para Tergugat 

menimbulkan konsekuensi. 

Jadi dapat disimpulkan unsur Kesalahan yang dimaksud disini 

ialah kesalahan dalam bentuk kesengajaan, berupa menguasai dan 

membangun rumah diatas tanah milik Penggugat oleh Para Tergugat. 

4.) Kerugian 

Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan melawan hukum 

dapat bersifat kerugian kekayaan/materiil maupun kerugian idiil/imateriil. 

Kerugian materiil adalah kerugian yang sejak semula dapat dinilai dengan 

uang. Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang semula tidak 

dapat dikatakan mempunyai nilai uang, namun nantinya akan dijabarkan 

dalam sejumlah uang tertentu jika tuntutan kerugian itu diputus oleh 

pengadilan. 

  Untuk menentukan besarnya ganti rugi idill/immateriil pasal 1370, 

1371 ayat (2), 1372 ayat (2) KUHPerdata memberikan pedoman yaitu 

dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak. Dan pada 

keadaan. Jadi ganti rugi idiil/immateriil ini merupakan pemberian 

sejumlah uang, yang jumlahnya tidak dapat ditentukan secara matematis, 

tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi dengan syarat ganti 

kerugian tersebut haruslah wajar. Kewajaran dari jumlah ganti rugi 

tersebut bergantung kepada banyak hal, antara lain sebagai berikut: 

beratnya beban mental yang dipikul oleh korban; status dan kedudukan 

korban; situasi dimana perbuatan melawan hukum itu terjadi, situasi dan 

mental korban, situasi dan mental dari pelaku; latar belakang dilakukannya 
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perbuatan melawan hukum; jenis perbuatan melawan hukum yang apakah 

kesengajaan atau tanggung jawab mutlak. 

Untuk kerugian materiil, pada umumnya diterima  bahwa ganti rugi 

berupa biaya, rugi dan bunga. Biaya berarti segala pengeluaran yang telah 

dikeluarkan atau pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh 

kreditur. Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya 

barang milik kreditur akibat kesalahan debitur. Bunga adalah segala 

keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan. 

Dalam hal KUH Perdata tidak dengan tegas atau bahkan tidak 

mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu 

aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk 

menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal 

tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap 

kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga 

tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang 

bersangkutan dengan ganti rugi.10  

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. 

Hoge Raad dalam putusannya tanggal 24 Mei 1918 telah 

mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah 

merupakan pembayaran ganti kerugian yang tepat. Maksud dari ketentuan 

pasal 1365 KUHPerdata adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan 

penderita pada keadaan semula, setidak-tidaknya pada keadaan yang 

mungkin dicapainya sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. 

                                                             
10 Munir Fuady, Op.Cit., h. 138. 
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Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya 

lebih sesuai daripada pembayaran ganti-kerugian dalam bentuk uang, 

karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang 

equivalent saja.11 

Dari kasus ini, dalam petitum penggugat tidak meminta ganti rugi 

materiil tetapi meminta ganti rugi berupa pengembalian pada keadaan 

semula yaitu keadaan sebelum adanya perbuatan melawan hukum yaitu 

berupa tanah kosong sebelum adanya bangunan rumah dan tidak dikuasai 

oleh Para Tergugat. Karena Penggugat meminta ganti rugi berupa 

pengembalian pada keadaan semula sebelum adanya perbuatan melawan 

hukum, maka majelis Hakim memutus pada butir ke 3 dan ke 5 amar 

putusan yaitu: 

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan 

Tergugat II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri 

menguasai dan mengambil manfaat dari objek sengketa serta 

mendirikan bangunan rumah permanen di atasnya adalah tanpa hak 

atau tidak sah dan melawan hukum. 

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja 

yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan tanah 

Objek sengketa dan membongkar bangunan rumah permanen yang 

berdiri di atasnya dan selanjutnya menyerahkan secara sukarela 

kepada Penggugat selaku pemilik sah dalam keadaan baik, 

                                                             
11 MA. Moegni Djojodirdjo, op. cit., hlm. 102. 
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bilamana menolak maka perlu meminta bantuan aparat Kepolisian 

Negara untuk memaksa pengosongan. 

Dari putusan tersebut, hakim memutus bahwa dengan perbuatan 

Para Tergugat mendirikan bangunan rumah diatas tanah Penggugat dan 

mengambil manfaat, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat. 

Kemudian Hakim memutus ganti rugi dengan menghukum Para Tergugat 

untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan membongkar bangunan 

rumah secara permanen yang berdiri di atasnya dan menyerahkan secara 

sukarela kepada Penggugat selaku pemilik sah dalam keadaan baik sesuai 

dengan keadaan sebelum adanya perbuatan melawan hukum yaitu berupa 

tanah kosong dan tidak dikuasai oleh Para Tergugat. 

5.) Hubungan Kausal 

Suatu perbuatan tertentu merupakan merupakan sebab dari 

peristiwa tertentu. Dalam hukum perdata hubungan kausal adalah untuk 

meneliti apakah ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan 

melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Merujuk pada pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Perbuatan 

Para Tergugat  pada paragraf ke-3 yakni:  

“Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, Tergugat 

telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membangun 

fondasi rumah.” 

Pertimbangan Judex Facti yang dirujuk : 
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“Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pertimbangan 

diatas, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 3, 

dan angka 4, yang apabila dicerna tentang maksud dan tujuannya ternyata 

sama dan saling berkaitan satu dengan lainnya, maka Majelis dalam hal ini 

dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan diatas dan 

memperhatikan fakta dipersidangan, oleh karena pihak Tergugat I dan 

Tergugat II sekarang menguasai tanah sengketa sebagaimana yang 

dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Cukil Rt. 01/Rw. 01, 

Kec. Tengaran, Kab. Semarang, NIB 110701320800096 Surat Ukur 

tanggal 14-6-2000, No. 05/Cukil/2000, luas + 12.193 m2, petunjuk 

Warkah No. III/485/1970.w.No.1485/2000, di atas tanah milik Penggugat, 

sedang 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;”  

Kemudian penulis akan menentukan apakah memang benar ada 

hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh 

Para Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan dalam hal ini kerugian 

yang diderita oleh Penggugat. 

Dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara 

Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian yang ditimbulkan, penulis 

menggunakan Teori Adequat veroorzaking dari Von Kries. Menurut ajaran 

ini yang dianggap sebagai sebab yang dapat menimbulkan akibat adalah 

perbuatan yang seimbang dengan akibatnya yakni perbuatan yang menurut 
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perhitungan  yang layak dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatnya 

mengetahui atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu 

akan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman 

oleh Undang-undang. 

Menurut ajaran ini faktor mengetahui atau setidak-tidaknya 

mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu kerugian 

sebagai suatu unsur hubungan kausal. Menurut ajaran ini bahwa diantara 

peristiwa-peristiwa itu ada perbuatan manusia yang dapat dianggap 

sebagai sebab langsung dari kerugian yang muncul dan atas dasar itu 

mempertanggung jawabkan kerugian itu pada pelakunya. Kerugian 

tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan salah dari si pelaku, yang 

tanpa perbuatannya itu kerugian tersebut tidak akan muncul. 

Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah milik 

Penggugat, sedang tanah tersebut secara sah telah menjadi milik 

Penggugat, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, menimbulkan 

kerugian bagi Penggugat, dan atas dasar itulah Para Tergugat bertanggung 

jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat. 

2.  Penguasaan Tanah Sebagai Perbuatan Melawan Hukum 

Penguasaan tanah secara yuridis harus dilandasi oleh alas hak, yang 

dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang 

hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan 

yuridis yang, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki 

secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain.12  

                                                             
12 Boedi Harsono, Loc.Cit. 
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Dalam perkara ini, merujuk pada 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.,  

antara Penggugat melawan Para Tergugat, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai 

secara fisik oleh Para Tergugat tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah yaitu 

Penggugat berdasarkan hak penguasaan yuridisnya berupa Sertifikat Hak Milik 

Nomor : 1/Desa Cukil Rt. 01/Rw. 01, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, NIB 

110701320800096 Surat Ukur tanggal 14-6-2000, No. 05/Cukil/2000, luas + 

12.193 m2, petunjuk Warkah No. III/485/1970.w.No.1485/2000, berhak untuk 

menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. 

Penulis setelah melakukan analisis pertimbangan pada 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. yang saling menguatkan, berpendapat bahwa 

pertimbangan majelis hakim, sudah benar memenuhi ketentuan unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata. Berdasarkan analisis tersebut, 

penulis setuju terhadap pertimbangan hakim yang menyatakan tindakan para 

Tergugat menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Penggugat 

merupakan perbuatan melawan hukum.  

 


