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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. 

Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga dapat 

dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, selalu memerlukan tanah. Tanah sebagai sumber 

daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa 

Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam 

menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai 

peranan yang penting bagi hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti 

memerlukan tanah, bukan hanya untuk menjalani hidup dan kehidupannya, 

untuk mati pun manusia memerlukan tanah.
1
 Demikian pula dalam rangka 

kepentingan kenegaraan, terutama dalam mendukung kegiatan pembangunan 

di segala bidang, selalu memerlukan tanah sebagai tempat untuk pelaksanaan 

kegiatan pembagunan tersebut. 

Keberadaan tanah semakin penting sehubungan dengan makin 

tingginya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan yang 

menyebabkan kebutuhan akan tanah juga semakin meningkat, sementara di 

pihak lain persediaan akan tanah relatif sangat terbatas. Ketimpangan antara 

peningkatan kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan 

                                                             
1 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah,  Ghalia Indonesia,  Jakarta, 1985, hlm. 7. 
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tanah sering menimbulkan benturan kepentingan di tengah-tengah 

masyarakat. Terjadinya benturan kepentingan menyangkut sumber daya tanah 

tersebutlah yang dinamakan masalah pertanahan. Masalah pertanahan juga 

ada yang menyebut sengketa atau konflik pertanahan. Istilah sengketa sendiri 

lebih sering digunakan dan ditemukan dalam kepustakaan ilmu hukum, 

misalnya sengketa perdata, sengketa dagang, sengketa keluarga, sengketa 

produsen dan konsumen, sehingga kata penyelesaian sengketa lebih sering 

digunakan dalam lingkungan Ilmu Hukum. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi telah memberikan 

konsekuensi bahwa hubungan antara manusia dengan tanah mutlak 

diperlukan adanya penataan dan pengaturan yang lebih seksama, khususnya 

yang berkenaan dengan penguasaan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaanya.
2
 

Tanah yang merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi menurut 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (selanjutnya penulis sebut UUPA) merupakan elemen yang sangat 

vital bagi bangsa Indonesia dalam rangka melaksanakan pembangunan 

nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Kemajuan pembangunan, 

pertambahan penduduk dan derasnya arus globalisasi semakin mendudukkan 

masalah pertanahan pada posisi yang semakin penting. Dengan demikian 

masalah pertanahan akan menyangkut berbagai macam aspek antara lain 

                                                             
2
 Ramli Zein, Hak Penggelolaan Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Rineka Cipta, Jakarta, 

1995,  hlm. 2 
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politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan, yang harus ditangani 

dengan penuh kehati-hatian dan kearifan. 

Usaha pemerintah terus direalisasikan terhadap masyarakat, dengan 

memberikan aturan-aturan hukum yang berlaku. Walaupun ada dasar 

hukumnya, namun dalam perkembangan kehidupan masyarakat seiring itu 

pula timbul persoalan-persoalan yang terjadi  sedemikian  komplek  dan  

rumit  serta  kenyataanya  sering  kali  tidak  dapat menemukan pemecahan 

yang dapat menyelesaikan secara baik. Untuk menghindari keadaan yang 

demikian dalam masyarakat dibentuklah hukum yang bertujuan menjaga 

kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.
3
 Selain itu 

juga menjadi solusi untuk menyelesaikan yang terjadi antara subjek hukum 

satu dengan subjek hukum lainnya. 

Benturan kepentingan yang terjadi di dalam masyarakat sering kali 

menimbulkan konflik yang kadang-kadang tidak dapat diselesaikan dengan 

cara musyawarah ataupun jalur di luar pengadilan, sehingga untuk 

menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut harus diselesaikan melalui 

pengadilan dengan cara mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan. 

Adanya pertentangan kepentingan itu adalah merupakan kepentingan hukum. 

Kepentingan hukum dapat menimbulkan benturan yang tidak dapat 

diselesaikan secara damai akan tetapi dapat saja berakhir dengan penyelesaian 

dipersidangan pengadilan melalui suatu keputusan hakim.
4
 

                                                             
3 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  2008,  hlm. 

17. 
4 S. Marbun, Hukum Acara Perdata di Indonesia, UIR PRESS, Pekanbaru, 1992, hlm. 9. 
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Pertentangan kepentingan antara individu satu dengan individu lain 

yang menimbulkan kepentingan hukum, diajukan oleh Penggugat yang 

merasa haknya dirugikan oleh Tergugat yang didasari karena perbuatan 

melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik 

itu secara moril maupun materil. Hal ini dikarenakan manusia mempunyai 

hak-hak subyektif dan kewenangan hukum.
5
 

Untuk membuktikan suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 

163 HIR (Het Herzien Inlandsch Reglement) menyatakan bahwa : 

Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau 

menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau 

untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan 

adanya hak itu atau adanya kejadian itu. 

Adapun perkara ini adalah perkara perdata (sengketa hak), maka dapat 

dibuktikan dengan alat bukti perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 

HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata yaitu:
6
 

1. Bukti Tulisan/Surat 

2. Bukti saksi 

3. Persangkaan 

4. Pengakuan 

5. Sumpah. 

 

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. 

Pada hal ini tuntutan yang diajukan Penggugat karena merasa haknya 

dirampas oleh si Tergugat. 

                                                             
5 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001, hlm. 24. 
6 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 556. 
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Istilah perbuatan melawan hukum atau yang di dalam bahasa Belanda 

dikenal dengan sebutan ”Onrechtmatige Daad”. Kata Onrecht dalam bahasa 

Indonesia merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, 

dan didalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek tersebut 

mempunyai akibat hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan 

Tort, kata tort sebenarnya hanya berarti kesalahan (Wrong) akan tetapi dalam 

bidang hukum diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari 

wanprestasi kontrak. Perbuatan melawan hukum ditafsirkan secara luas sejak 

tahun 1919 yang dipelopori oleh Pengadilan Belanda (Putusan Hoge Raad 

tanggal 31 Januari 1919), yaitu suatu perbuatan yang (berbuat atau tidak 

berbuat) yang bertentangan dengan Hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, 

kesusialaan, dan kepatutan dalam masyarakat atau ketertiban umum. 

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum apabila 

perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-undang 

dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat yang 

dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang yaitu Undang-undang dalam arti 

materil.
7
 

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum apabila 

perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-undang yang 

dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat yang 

dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang yaitu Undang-undang dalam arti 

materil melawan hukum. 

                                                             
7 Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 

252. 
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Perbuatan melawan hukum di dalam praktiknya dapat bersifat aktif 

atau pun pasif. Bersifat aktif berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan 

dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti 

seseorang tidak berbuat sesuatu, yang akibatnya menimbulkan kerugian-

kerugian pada orang lain.
8
 

Dasar hukum terhadap suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan 

hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan:
9
 

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada 

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat 

dikatakan bahwa Pasal tersebut mengatur tentang ganti rugi terhadap 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya, 

sehingga perbuatan yang didasarkan tanpa adanya kesalahan tidak dapat 

dimintakan ganti rugi kepada pembuatnya, seperti yang terjadi dalam perkara 

No.04/Pdt.G/2012/PN.Grt. Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan 

atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat terhadap 

hak milik tanah penggugat. 

Penggugat bernama Ny.Odah yang bertempat tinggal di Kampung 

Ciwaru RT 03 RW 02 Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten 

Garut. Sedangkan Tergugat bernama H.Aep Zaenudin yang bertempat tinggal 

                                                             
8 Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002, hlm. 95. 
9 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2004, hlm. 220. 
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di Kampung Depok, Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. 

Selain itu ada pula Para Turut Tergugat dari mulai Tergugat I sampai dengan 

VII. 

Pada perkara ini, Penggugat mengaku memiliki sebidang tanah yang 

terletak di Blok Nyomplong/Perawan, Persil No. 2.D, kelas D.III, No. C. 696, 

dengan luas ± 6,885 Ha.  Tanah tersebutl yang dijadikan Penggugat sebagai 

objek gugatan dalam perkara ini. Tanah tersebut dibeli oleh almarhum suami 

Penggugat tahun ± 1969 telah dinikmati dan dikuasai oleh Penggugat akan 

tetapi sekitar pada tahun 2008 Penggugat merasa tanah tersebut telah 

diserobot atau dirampas oleh Tergugat, sehingga Penggugat membawa 

perkara ini ke Pengadilan Negeri Garut. 

Tuntutan yang dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh 

Hakim (petitum) yaitu menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk 

seluruhnya, menyatakan dan menetapkan tanah yang menjadi objek gugatan 

tersebut adalah sah milik Penggugat, menyatakan Surat Keterangan Jual Beli 

Tanah yang tertanggal 10 Juni 1969 adalah sah dan mempunyai kekuatan 

hukum dengan segala akibat hukumnya, menghukum Tergugat untuk 

membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta 

rupiah) dan immateril Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan 

Penggugat memohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. 

Bertolak dari tuntutan Penggugat di atas, kemudian Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Garut mengambil putusan tanggal 7 November 2012 

dengan isi kesimpulan dari amar putusannya yaitu menolak eksepsi Tergugat 
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dan Para Turut Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII) seluruhnya, 

mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan dan 

menetapkan objek gugatan tersebut adalah sah milik Penggugat, menetapkan 

Surat Keterangan Jual Beli Tanah yang tertanggal 10 Juni 1969 adalah sah 

dan mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, menolak 

gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; menolak gugatan Penggugat 

Rekonvensi untuk seluruhnya; menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat 

Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP.5.036.000,-(lima 

juta tiga puluh enam ribu rupiah). 

Tindakan Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum 

oleh Penggugat tidak diakui begitu saja oleh Tergugat, sehingga Tergugat dan 

Turut Tergugat selanjutnya membawa sengketa ini ke tingkat banding. 

Pada tingkat Banding, atas permohonan Tergugat/Pembanding 

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi 

Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 128/Pdt/2013/PT.Bdg., tanggal 20 

Mei 2013 dengan amar putusan menerima permohonan banding dari 

Pembanding semula Tergugat; dan menghukum Pembanding/Tergugat untuk 

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat 

banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 

Sengketa kepemilikan tanah ini berlanjut sampai dengan pengadilan 

pada tingkat Kasasi dengan nomor registrasi perkara No. 2461 K/Pdt/2013. 

Menurut Riduan Syahrani: 

Kasasi terjadi apabila pihak-pihak yang berperkara merasa tidak puas 

terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memeriksa perkara 
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pada tingkat banding dan tidak menerima putusan tersebut. Dengan 

diajukannya permohonan kasasi oleh salah satu pihak atau kedua 

belah pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Tinggi pada 

tingkat banding tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih 

belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
10

 
 

Perkara No. 2461 K/Pdt/2013 merupakan upaya hukum yang 

dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) melawan 

Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/Terbanding) dan Turut Termohon 

Kasasi (dahulu Tergugat /Turut Terbanding I-VII) dalam perkara perbuatan 

melawan hukum dalam sengketa pertanahan karena Tergugat juga merasa 

dalam gugatan/tuntutan hukum Penggugat banyak yang tidak benar terutama 

tentang objek berupa tanah yang disengketakan yang digugat dan diakui 

sebagai hak milik Penggugat. 

Pada putusan perkara No. 2461 K/Pdt/2013 ini, Majelis Hakim pada 

Mahkamah Agung mengeluarkan amar putusan berupa menolak permohonan 

Kasasi dari Pemohon Kasasi H.Aep Zaenudin dan membebankan biaya 

perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon 

Kasasi/Tergugat/Pembanding sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 

Upaya perdamaian telah dilakukan sebelum dan sesudah perkara 

sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat (kedua belah pihak sama-sama 

memiliki bukti atas tanah yang disengketakan) didaftarkan di Pengadilan 

Negeri Garut, hanya saja upaya tersebut tidak berhasil menemukan jalan 

keluar bagi kedua belah pihak sehingga perkara ini harus diputuskan oleh 

pengadilan. 

                                                             
10Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2009, hlm. 140. 
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Pada perkara ini, Tergugat menyangkal bahwa dirinya selama ini telah 

merampas dan menguasai tanah serta menikmati dari hasil tanaman yang 

ditanami di tanah yang diakui Penggugat sebagai tanah miliknya sehingga 

Tergugat setelah Pengadilan Negeri Garut mengeluarkan amar putusan 

melayangkan upaya hukum banding hingga kasasi. 

Menurut Tergugat, gugatan perkara tersebut adalah salah sasaran 

karena Tergugat hanya mengetahui bahwa barang terperkara adalah tanah 

wakaf yang berada di Blok Nyomplong persil 15.D.III, bukan tanah yang 

diakui Penggugat di persil 2.D.III Blok Perawan, dan Penggugat menganggap 

Blok Nyomplong dengan Blok Perawan itu sama pada kenyataannya berbeda. 

Berdasarkan Ikrar Wakaf yang dilakukan pada 9 Januari 2009 yang diberikan 

untuk pesantren dan Tergugat adalah saksi serta yang menjadi pengelola 

tanah wakaf tersebut dengan menanami tumbuhan pepohonan yang hasilnya 

dipakai untuk kesejahteraan 3 (tiga) pesantren berdasarkan Akta Pengganti 

Akta Ikrar Wakaf, yaitu: 

1. Bpk. Syarif Hidayat Nadzir dari Pesantren Belebat Jatiwangi Nomor: 

W.3/156/21/II/2009 dengan tanah luas 20.000 m
2
 (2. Ha) terletak di Blok 

Nyomplong Persil 15 D.III dulu Desa  Jatiwangi  sekarang Desa 

Jayamekar  Kecamatan Pakenjeng; 

2. Bpk. Eman Hasanudin Nadzir dari Pesantren Halimun Jatiwangi Nomor: 

W.3/157/21/II/2009 dengan tanah luas 20.000 m
2
 (2. Ha) terletak di Blok 

Nyomplong Persil 15 D.III dulu Desa  Jatiwangi  sekarang Desa 

Jayamekar  Kecamatan Pakenjeng; dan 
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3. Drs. Maman Sumpena, M.Si., Nadzir dari Pesantren Persis No. 94 Depok 

Pakenjeng Nomor: W.3/158/21/II/2009 luas 8.950 m
2
 (0.895 Ha) terletak 

di blok Nyomplong Persil 15 D.III dulu desa  Jatiwangi  sekarang desa 

Jayamekar  Kecamatan Pakenjeng. 

Tanah tersebut telah diukur berdasarkan SK MUI Nomor 40/MUI-

Pkj/I/2011 dan tanah tersebut bukan tanah milik Penggugat. 

Saat sebelum gugatan ini dimasukan ke Pengadilan Negeri Garut, 

Tergugatlah yang mengadakan musyawarah beserta Penggugat dan beberapa 

orang keluarganya serta Kepala Desa Jatiwangi dengan perangkat desa  dan 

turut tergugat satu, dua, dan tiga. Inti musyawarah tersebut tentang wilayah 

tanah yang diperkarakan, tetapi Penggugat sendiri ternyata tidak mengetahui 

jelas letak tanah/barang terperkara tersebut karena yang dahulu membelinya 

adalah almarhum suami Penggugat yang diketahui oleh anaknya. 

Perkara ini selanjutnya oleh Para Nadzir atau orang-orang yang 

menerima tanah wakaf (yang selanjutnya menjadi Penggugat dalam perkara 

tanah wakaf putusan perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2013/PA/Grt) dari tanah 

seluas 4,895 Ha yang terletak di Blok Nyomplong Persil 15 D.III yang 

dijadikan objek perkara ini mengajukan gugatan tanah wakaf ke Pengadilan 

Agama Garut karena merasa tanah yang telah diwakafkan kepada Para Nadzir 

tersebut telah dikuasai dan disalahgunakan oleh Tergugat yang dalam perkara 

ini adalah Ny.Odah dan Para Tergugat lainnya serta telah diakui sebagai 

tanah yang merupakan hak milik Tergugat. Para Penggugat memiliki bukti 

Akta Pengganti Ikrar Wakaf seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. 
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Pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dengan Nomor 

1194/Pdt.G/20013/PA.Grt, amar putusannya menyatakan bahwa tanah wakaf  

seluas 4,895 Ha  yang terletak di blok Nyomplong Persi 15 D.III  di Desa 

Jayamekar Kecamatan Pakenjeng yang diperkarakan adalah sah dan 

berkekuatan hukum tetap serta bukti yang berupa Akta pengganti Ikrar Wakaf 

yang diajukan oleh Para Nadzir tanah wakaf atau Para Penggugat. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

KEDUDUKAN OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA PERDATA 

NOMOR 2461 K/PDT/2013 TENTANG TANAH WAKAF” 

B. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mencoba merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan objek gugatan dalam perkara putusan Nomor 

2461 K/Pdt/2013 tentang Tanah Wakaf? 

2. Bagaimana akibat hukum dari objek gugatan dalam perkara putusan 

Nomor 2461 K/Pdt/2013 tentang Tanah Wakaf? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan objek gugatan dalam 

perkara putusan Nomor 2461 K/Pdt/2013 tentang Tanah Wakaf. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari objek gugatan 

dalam perkara putusan Nomor 2461 K/Pdt/2013 tentang Tanah Wakaf. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang positif, baik 

secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan  pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum, pembaharuan 

Ilmu Hukum Nasional pada umumnya, khususnya dalam Hukum Acara 

Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan penyelesaian sengketa 

tanah. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran kepada: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Instansi 

Pengadilan dalam menerima, mempertimbangkan dan memutuskan 

suatu perkara sehingga menjadi bahan evaluasi di perkara-perkara 

yang lainnya. 

b. Diharapkan dapat memberi informasi kepada para pihak agar lebih 

mengetahui untuk memasukan perkara yang akan diperkarakan 

tepat pada kewenangannya. 

E. Kerangka Pemikiran 

Sesuai dengan sila Pancasila yang kelima menyebutkan: “Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengandung ada keadilan hukum 

merupakan pencerminan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 
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Negara tanpa kecuali dan dilanjutkan dengan asas hukum perdata seperti asas 

kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik yang dihubungkan dalam 

hal permasalahan ketenagakerjaan pada perjanjian kerja. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 

KUH Perdata) membedakan gugatan atas 3 (tiga) macam, yaitu: 

1. Gugatan yang bersifat perseorangan. 

Gugatan yang bersifat perseorangan didasarkan atas suatu perikatan, baik 

yang bersumber pada suatu persetujuan maupun yang bersumber pada 

peraturan perundang-undangan. Gugatan yang berdasar atas suatu 

perbuatan melanggar hukum termasuk gugatan yang bersifat 

perseorangan; 

2. Gugatan yang bersifat perbendaan. 

Gugatan yang bersifat perbendaan berupa penuntutan penyerahan suatu 

barang harta benda, berdasar atas hak milik atau hak-hak perbendaan 

lain. 

Salah satu unsur dari gugatan yang bersifat perbendaan ialah adanya 

suatu hak mutlak terhadap suatu barang. Gugatan perbedaan terjadi 

apabila suatu hak mutlak atas suatu barang diganggu oleh orang lain. 

3. Gugatan yang bersifat campuran. 

Gugatan yang bersifat campuran, terdiri dari: 

a. Gugatan untuk minta barang warisan (Pasal 834 KUH Perdata). 

b. Gugatan untuk pemisahan barang warisan (Pasal 1066 KUH 

Perdata). 

c. Gugatan untuk membagi barang-barang yang terkumpul menurut 

undang-undang (Pasal 128, 573, 1652 KUH Perdata). 

d. Gugatan untuk membatasi pelbagai pekarangan yang letaknya 

bersampingan (Pasal 630, 642, dan 643 KUH Perdata).
11

  

                                                             
11Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata, 

Mandar Maju, Jakarta, 2000, hlm.101-103. 
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Surat gugatan diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan. Apabila gugatan berkenaan dengan benda tetap, maka gugatan 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat benda tetap itu terletak. 

Setelah panitera menerima surat gugatan, panitera menghitung perkiraan 

biaya yang diperlukan.
12

 

Untuk membuktikan suatu gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 

163 HIR (Het Herzien Inlandsch Reglement) yang menyatakan bahwa: 

Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau 

menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau 

untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan 

adanya hak itu atau adanya kejadian itu. 

Adapun perkara ini adalah perkara perdata (sengketa hak), maka dapat 

dibuktikan dengan alat bukti perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 

HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu:
13

 

1. Bukti Tulisan/Surat 

2. Bukti saksi 

3. Persangkaan 

4. Pengakuan 

5. Sumpah. 

 

Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa: 

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau 

guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak 

                                                             
12Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2000, hlm. 40. 
13 M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 556 
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orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan 

adanya hak atau peristiwa tersebut.
14

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai 

suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu 

hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan 

adanya hak atau peristiwa tersebut atau dengan kata lain pembuktian berada 

pada Penggugat selaku orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu 

hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak 

orang lain. Pembuktian tersebut tentunya harus dilakukan secara formal 

dalam suatu badan peradilan untuk mendapatkan keputusan yang memiliki 

kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan. 

Pasal 1866 KUH Perdata mengatur ketentuan mengenai alat 

pembuktian di dalam Hukum Acara Perdata. Alat pembuktian tersebut 

meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah.
15

 

Selain alat pembuktian yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata tersebut, 

maka tidak dikenal alat pembuktian lain bagi orang yang mendalilkan bahwa 

ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun 

membantah suatu hak orang lain. 

Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan bahwa: 

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau 

dengan tulisan di bawah tangan. 

                                                             
14 Subekti dan Tjitrosudibio, Op. Cit., hlm. 475. 
15 Ibid. 
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Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa: 

Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang 

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. 

Pasal 1869 BW menegaskan bahwa: 

Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik 

karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang 

bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai 

kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh 

para pihak. 

Menurut Ariestoteles, keadilan adalah tindakan yang terletak diantara 

memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan 

sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.
16

 

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, 

tidak memihak: memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran: 

sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.  

Pada hakikatnya, keadilan adalah  suatu sikap untuk memperlakukan 

seseorang sesuai dengan haknya. Adapun yang menjadi hak setiap orang 

adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang 

sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan 

suku, keturunan, agama, dan golongan. 

                                                             
16Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 

2004, hlm. 239. 
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Teori hukum yang mengilhami munculnya pembaharuan hukum yakni 

Roscoe Pound. Roscoe Pound terkenal degan ajaran hukumnya, hukum 

sebagai a tool of social engeneering yang artinya hukum sebagai alat 

rekayasa sosial,  ajaran Roscue Pound sebagai ajaran realisme, pada 

khususnya melihat hukum sebagi alat untuk menciptakan hukum yang lebih 

efektif. Ajaran ini pula sering digolongkan sebagai sociological jurisprudent, 

yang berarti hukum senantiasa akan menjadi saranan pembaharu setelah 

melihat praktik-praktik hukum di lapangan. 

Hukum sebagai alat rekayasa sosial maksudnya ialah keseluruhan 

asas-asas dan kaidah yang mengatur masyarakat termasuk di dalamnya 

lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan. 

Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial, hukum tidak saja dibentuk 

berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian 

rupa oleh para Yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang 

pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang 

dikehendaki. 

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa hukum yang memadai 

tidak hanya memandang suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur 

kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi diperlukan untuk mewujudkan 

hukum dalam kenyataan.
17

 

Menurut Boedi Harsono, hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-

ketentuan hukum, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis, yang 

                                                             
17Mochtar Kusumaatmaja, Hukum Masyarakat dan Pembaharuan Hukum, Binacipta, Bandung, 

1976, hlm. 91. 
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semuanya mempunyai obyek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak 

penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai 

hubungan-hubungan hukum kongkret, beraspek publik dan perdata, yang 

dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya 

menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.
18

 

Hukum tanah menurut Effendi Perangin adalah keseluruhan 

peraturan-peraturan  hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang 

mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga 

hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret.
19

 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada 

pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah 

yang dihakinya.
20

 

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, 

dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah 

yang dihaki. ”Sesuatu” yang boleh, wajib dan/atau dilarang untuk diperbuat 

tersebut yang merupakan pembeda antara berbagai hak pengguasaan atas 

tanah yang diatur dalam hukum tanah negara yang bersangkutan. Secara 

yuridis ”berbuat sesuatu” yang dimaksud tersebut dapat berisi kewenangan 

publik dan privat. Tegasnya, pengertian penguasaan yang dimaksud dalam 

Hak Penguasaan Atas Tanah berisi kewenangan hak untuk menggunakan dan 

atau menjadikan tanah sebagai jaminan yang merupakan kewenangan perdata. 

                                                             
18Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 30-31. 
19Arba, Hukum Agraria di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 12. 
20Arba, Op.Cit., hlm. 11. 
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Oleh karena itu Hak Penguasaan Atas Tanah lebih luas daripada hak atas 

tanah.
21

 

Tanah sebagai bagian dari bumi diatur 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. 

 

Hak atas tanah yang dimaksud itu sendiri yaitu merupakan hak yang 

memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau 

mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya tersebut. Lebih lanjut 

mengenai macam-macam hak atas tanah dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (1) 

UUPA. 

Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak 

atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas 

tanah yang menjadi haknya. Hak–hak atas tanah yang dimaksud ditentukan 

dalam Pasal 16 jo Pasal 53 UUPA, antara lain: 

1. Hak Milik 

2. Hak Guna Usaha 

3. Hak Guna Bangunan 

4. Hak Pakai 

5. Hak Sewa 

6. Hak Membuka Tanah 

7. Hak Memungut Hasil Hutan 

 

                                                             
21 Ibid, hlm. 23. 
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Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang 

ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53. 

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang 

memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali 

suatu hak lain di atas bidang tanah Hak Milik yang dimilikinya tersebut, yang 

hampir sama dengan kewenangan negara untuk memberikan hak atas tanah 

kepada warganya.
22

 

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, peristiwa perdata 

yang bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas tanah dapat terjadi karena 

perkawinan atau kematian; maupun karena jual-beli, hibah, maupun tukar-

menukar.
23

 

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudang diwakafkan. 

Menurut Boedi Harsono, pewakafan tanah hak milik merupakan suatu 

perbuatan hukum yang suci, mulia, dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang 

atau badan hukum dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang 

berupa tanah hak miilik dan melembagakannya untuk selama-lamanya 

menjadi wakaf sosial.
24

 

Menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, apabila kepentingan 

seseorang itu diserang sehingga mengakibatkan kerugian maka upaya yang 

                                                             
22Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak atas Tanah, 

Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 30. 
23Ibid., hlm. 77-78. 
24Boedi Harsono, Op.Cit., hlm. 272. 
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dapat ditempuh oleh seseorang itu adalah dengan mengajukan gugatan 

melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili. 

Menurut Sudikno Mertokusumo: 

Tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan 

tuntutan hak semaunya ke pengadilan, karena apabila dibiarkan setiap 

orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan 

akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencecah agar setiap orang tidak 

asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan 

menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan 

layak serta mempunya dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai 

dasar tuntutan hak.
25

 

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro: 

Dalam sistem KUH Perdata, ada pelbagai macam gugatan, yang tidak 

boleh dicampur adukan, dalam arti, seorang penggugat tidak cukup 

minta peradilan begitu saja, melainkan ia harus mengutarakan dan bila 

perlu membuktikan suatu pelanggaran dari pasal tertentu dari KUH 

Perdata atau undang-undang lain, dan juga harus menentukan semula 

apa yang diminta. Misalnya penyerahan suatu barang tertentu, atau 

pengosongan suatu bangunan, atau pembayaran ganti kerugian 

berwujud uang atau berwujud lain, atau suatu perbuatan tertentu, atau 

larangan melakukan suatu perbuatan tertentu.
26

 

 

Subekti berpendapat bahwa sebenarnya soal pembuktian ini lebih 

tepat diklasifikasikan sebagai hukum acara perdata (procesrecht) dan tidak 

pada tempatnya dimasukkan dalam KUH Perdata yang pada asasnya hanya 

mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil. Akan tetapi memang ada 

suatu pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara 

materil dan hukum acara formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian, 

termasuk dalam pembagian yang pertama (hukum acara perdata), yang dapat 

juga dimasukkan ke dalam KUH Perdata materil. Pendapat ini rupanya yang 

                                                             
25Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 49. 
26

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum pendekatan kontemporer,  PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2005, hlm. 101. 
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dianut oleh pembuat Undang-undang pada waktu KUH Perdata dilahirkan. 

Untuk bangsa Indonesia perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam HIR, 

yang memuat hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri.
27

 

Pembuktian atau membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo dalam 

bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengandung beberapa pengertian: 

1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah; 

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi 

setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. 

2. Membuktikan dalam arti konvensionil; 

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya 

yang mempunyai tingkatan-tingkatan: 

a. kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif 

(conviction intime); 

b. kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (conviction 

raisonnee). 

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis; 

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis 

dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala 

kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian 

konvensionil yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini 

hanya berlaku bagi pihak-pihak yang beperkara atau yang memperoleh 

hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak 

menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, 

kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. 

Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara 

yuridis tidak lain adalah pembuktian “historis” yang mencoba 

menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik pembuktian 

yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya 

berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa 

tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain 

berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang 

memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian 

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Berbeda dengan azas yang 

terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh 

dipersalahkan telah melakukan tindak pidana (Presumption of 

Innocence), kecuali apabila berdasarkan buki-bukti yang sah hakim 

memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara 

perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan 

hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan 

                                                             
27Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm.177. 
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berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan 

tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, 

dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja. 

 

Kesamaan ketiga jenis pembuktian adalah bahwa membuktikan berarti 

memberi motivasi mengapa sesuatu itu dianggap benar dan didasarkan pada 

pengalaman dan pengamatan.
28

 

Teori Pembuktian Terikat, artinya hakim terikat dengan alat 

pembuktian yang diajukan oleh pihak berperkara sehingga memberikan 

putusan selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. 

Teori ini menghendaki agar penilaian hakim sedapat mungkin 

memberikan kepastian hukum, misalnya hakim terikat dengan alat bukti 

sumpah (utamanya sumpah pemutus), artinya apabila pihak sudah bersumpah, 

maka ia dimenangkan perkaranya, sedangkan bila ia menolak sumpah maka 

ia dikalahkan. Demikian pula alat bukti surat otentik hanya bisa digugurkan 

apabila terdapat kepalsuan, juga dalam menilai keterangan seorang saksi saja 

sebagai Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi)
29

. 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu 

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan 

dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang 

menyangkut permasalahan yang diteliti.
30

 Adapun pada penelitian ini 

                                                             
28Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit.,, hlm. 134. 
29Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 45. 
30Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, 

hlm. 9-10. 



25 
 

terhadap objek gugatan dalam Putusan Majelis Hakim yang kemudian 

dihubungkan dengan Perundang-Undangan. 

Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu suatu 

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian 

nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan 

masyarakat. Penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di 

masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan 

sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dapat dikatakan 

bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam 

suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. 

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode 

penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan 

menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif 

dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk 

melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden 

adalah fakta yang mutakhir.
31

 

2. Jenis Data 

Adapun jenis data dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai 

berikut: 

a. Bahan Hukum Primer, adalah ketentuan-ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, 

yaitu terdiri dari: 

                                                             
31Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 52. 
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1) Undang-Undang Dasar 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3) Kompilasi Hukum Islam. 

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. 

6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. 

8) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

9) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik. 

10) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

11) Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN.Grt tentang Perbuatan 

Melawan Hukum. 

12) Putusan No : 128 Pdt/2013/PT BDG tentang Tanah Wakaf. 

13) Putusan Nomor : 2461 K/Pdt/2013 tentang Tanah Wakaf. 

14) Putusan No : 1194/Pdt.G/2013/PA.Garut tentang Tanah Wakaf. 

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang mendukung 

terhadap bahan hukum primer untuk membantu menganalisis data 

yang berupa buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, 
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hasil-hasil penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan tambahan yang 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel, majalah, dan bahan 

hukum yang tersedia dari situs website melalui internet. 

3. Sumber Data 

Ada pun sumber data yang diambil dalam penelitian skripsi ini 

ialah sebagai berikut: 

a. Data Primer, merupakan bahan utama yang dijadikan bahasan dalam 

penelitian ini, yaitu data yag diperoleh secara langsung dari subjek 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam wawancara 

terhadap pihak Instansi Pengadilan serta data yaitu berupa: 

1) Putusan Tingkat Pertama Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Grt. 

tentang Perbuatan Melawan Hukum; 

2) Putusan Tingkat Kedua/Banding Nomor : 128 

Pdt/2013/PT.BDG tentang Tanah Wakaf; 

3) Putusan Tingkat Kasasi Nomor Perkara 2461 K/Pdt/2013 

tentang Tanah Wakaf; 

4) Putusan No : 1194/Pdt.G/2013/PA.Grt tentang Tanah Wakaf.  

b. Data Sekunder, adalah data tambahan dari data primer berupa 

undang-undang dan literatur yang berkaitan dengan materi 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 
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1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. 

3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. 

5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

6) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik. 

7) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

8) Buku-buku hukum tentang Hukum Agraria dan Hukum Tanah. 

9) Hasil karya ilmiah para sarjana hukum, yaitu skripsi, tesis 

maupun desertasi. 

c. Data Tersier, yaitu kamus hukum, jurnal hukum, bacaan-bacaan 

lepas lainnya yang serta dengan mengakses beberapa situs website 

melalui internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya 

dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh 

data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang 

diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian melalui 

penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer 

berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang 

berupa buku-buku literatur yang mendukung terhadap bahan primer 

dan penelitian, dan bahan buku tersier yang berupa informasi 

tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder. 

b. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan 

dengan terjun langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Penelitiannya yaitu sebagai berikut: 

1) Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
32

 Observasi 

dilakukan di Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan Agama 

Garut. 

2) Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung pada diwawancarai. Menurut Esterberg dalam 

Sugiono, Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
33

 Wawancara 

                                                             
32Riduwan, Metode Riset, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 36. 
33Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 

231. 
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dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Garut dan 

Pengadilan Agama Garut. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat 

diamati. Penelitian ini bersifat atau memiliki karakteristik data yang 

dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural 

setting) dengan tidak diubah dalam bentuk simbol atau bilangan, 

sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan 

atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan 

mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan 

dapat dipertanggungjawabkan.
34

 

Analisis data merupakan hal penting dalam sebuah proses 

penelitian. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mengumpulkan data dari hukum primer yaitu berupa dokumen berkas 

perkara. Data tersebut kemudian diolah dengan cara mempelajari kasus 

dan membandingkannya dengan konsep yang ada pada bahan hukum 

sekunder yang berupa buku-buku dan literatur lainnya, disertai dengan 

hasil pengamatan lapangan di Pengadilan Negeri Garut dan Pengadilan 

Agama Garut. 

                                                             
34Kasiran, Metodologi Penelitian Kuantatif Dan Kualitaif, UIN Press, Malang, 2010, hlm. 28. 
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Terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan 

pembahasan dengan memperhatikan teori-teori atau aturan-aturan yang 

mengaturnya. Kesimpulan diambil dengan cara induktif, yaitu penarikan 

kesimpulan yang dimulai dari data yang bersifat khusus ke data yang 

bersifat umum. 

 


