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A. Latar Belakang Masalah 

Hukum pada umumnya bertujuan untuk mencari, menemukan, menggali kebenaran 

yang sesungguh-sungguhnya guna mencapai keadilan dalam masyarakat. Dimana hukum 

mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan negara 

dapat terjamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain, yang dapat dilakukan dengan 

cara adanya penegakan hukum yang benar. 

Kegagalan dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga yang melindungi dan 

memberikan keadilan pada masyarakat, ialah kinerja hukum di Indonesia saat ini yang 

menjadi perhatian serius dari berbagai macam kalangan. Akibat dari kegagalan hukum 

tersebut maka tidak sedikit berbagai kalangan yang menyebut hukum Indonesia sedang 

diambang kehancuran dan bahkan ada pendapat lain yang lebih ekstrim lagi dengan 

menyatakan bahwa hukum Indonesia sedang mengalami “pembusukan”.
1
 Aparat penegak 

hukum adalah salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan penegakan hukum di 

Indonesia. Dan salah satu aparat penegak hukum tersebut adalah hakim yang mempunyai 

peranan aktif dalam menegakkan hukum yang ada. Tugas dari pada hakim adalah untuk 

menegakkan keadilan dan hukum. Untuk menegakkan keadilan dan hukum tersebut dengan 

jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, 

melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan 
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perasaan keadilan bagi seorang individu dengan dasar pertimbangan yang konkrit sehingga 

tidak menimbulkan kepincangan hukum.  

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks saat ini dituntut adanya 

penegakkan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur 

seorang hakim sangat menentukan melalui putusan- putusannya karena pada hakekatnya 

hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi 

peradilan itu.
2
 Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh 

menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur 

dalam Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 yaitu : “Pengadilan tidak boleh menolak 

untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 

tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
3
” Dalam 

menemukan hukumnya seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi 

dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak 

hanya berdasarkan pada undang- undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan 

nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) 

UU No. 48 Tahun 2009 yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- 

nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu dalam memberikan putusan 

hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, 

hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti 

faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain- lain. Dengan demikian seorang hakim dalam 

memberikan putusan terhadap kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu 

dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula. 
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Secara umum, putusan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim, 

namun saat ini krisis putusan hakim pengadilan negeri merupakan salah satu bidang 

fundamental yang mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan. Krisis putusan hakim 

pengadilan negeri ini disebabkan karena hakim yang apabila memutus terlebih dahulu 

berkonsultasi dengan kepentingan dirinya sendiri. Hakim tipe seperti ini diberitakan di 

berbagai media sebagai hakim yang suka melakukan tindakan tidak terpuji untuk 

memperkaya diri sendiri. Barangkali tudingan kolusi, korupsi dan nepotisme serta praktek 

“mafia” peradilan, yang sudah beredar di pasaran arus bawah, berakar pada cara memutus 

seperti itu.
4
 Masyarakat saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap bekerjanya 

penegakan hukum di Indonesia khususnya hakim di pengadilan negeri, sehingga mereka 

berhak melakukan pengujian atas kualitas putusan tersebut apakah putusan pengadilan telah 

dibuat sesuai dengan aturan hukum dan asas-asas penegakan hukum berdasarkan atas fakta 

hukum yang terbukti dipersidangan. Partisipasi masyarakat seperti ini disebut eksaminasi 

publik. Selain itu tindakan eksaminasi juga berarti menguji atau menilai kecakapan seorang 

hakim dalam memutus suatu perkara. 

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat tiga macam putusan. Gugatan dikabulkan, 

menurut pakar Hukum Acara Perdata,  Yahya Harahap, adalah dengan syarat bila dalil 

gugatnya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) / Pasal 164 Het 

Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”). Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan 

sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim.
5
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Penulis disini tertarik untuk mengulas pertimbangan hakim dalam Putusan No. 

69/PDT.G/2009/PN.Kpj dimana Hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat 

Antoni serta memenangkan tergugat Komandan TNI AU Lanud Abdurrachman Saleh Serta 

Heri Santoso. Antoni sebagai Penggugat dalam hal ini mengajukan Gugatan terhadap para 

Tergugat perihal penguasaan harta Penggugat yang berasal dari Warisan orang tua Penggugat 

yang bernama Bapak Lodewing Alexanderden Kneffel (almarhum) dan Ibu Sumiati 

(almarhumah) yang tersebut dalam Akta Wasiat alm Lodewing Alexanderden Kneffel. 

Antoni menyatakan bahwa orang tua yang memberikan warisan tersebut telah ditipu oleh 

Heri Santoso sehingga menyerahkan kepemilikan tanah yang tersebut dalam gugatan kepada 

Heri Santoso. Sedangkan dalil Antoni tersebut dibantah oleh pihak TNI AU bahwa tanah 

yang dikuasai Tergugat I bukan 99.5000 m2 melainkan 970.000 m2 dan  obyek sengketa 

adalah milik Pemerintah RI yang dikuasakan oleh Depatemen Pertahanan RI melalui TNI 

AU. Sehingga sengketa disini melibatkan tiga pihak, yaitu Antoni, TNI AU, dan Heri 

Santoso. 

Disini penggugat Antoni yakin bahwa pihak TNI AU dan Heri Santoso telah 

melakukan perbuatan melawan hukum terhadapnya, yaitu dengan mengambil alih lahan yang 

semestinya milik Antoni berdasarkan hak waris, lalu dimanfaatkan sehingga menimbulkan 

kerugian pada Antoni. Dalam bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum disebut 

onrechmatige daad dan dalam bahasa Inggris disebut tort. Kata tort itu sendiri sebenarnya 

hanya berarti " salah (wrong) ". Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata tort itu 

sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal 

dari wan prestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan 



melawan hukum disebut onrechmatige daad dalam sistem hukum Belanda atau di negara-

negara Eropa Kontinental lainnya.  

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang 

dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang 

dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi 

orang lain. Antoni menjadikan hal tersebut sebagai dasar gugatannya, namun sayang pada 

Putusan ini penulis melihat bahwa hal tersebut kurang dibahas secara mendalam sehingga 

menurut penulis tidak selayaknya sebuah Putusan yang dinyatakan incracht ternyata tidak 

lengkap secara materiil.  

Penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap kasus tersebut sebagai 

pembelajaran untuk praktek ilmu Hukum Acara Perdata dalam menghadapi suatu kasus yang 

terjadi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan asas-asas putusan hakim dalam Putusan 

No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj? 

2. Apakah Putusan No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj sudah mengikuti kaidah hukum materiil dalam 

pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 

KUHPer? 

3. Sejauh mana pertimbangan hakim dalam Putusan No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj telah 

menerapkan aspek living law? 

C. Tujuan Penelitian 



1. Menganalisis penerapan asas-asas putusan hakim dalam Putusan No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj 

2. Menganalisis kaidah hukum materiil dalam pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan 

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. 

3. Menganalisis penerapan aspek living law terkait pertimbangan hakim dalam Putusan 

No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Praktisi Hukum 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan kaidah hukum beracara serta sebagai 

tambahan wawasan mengenai kasus sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia 

2. Masyarakat 

Sebagai masukan serta pengetahuan tambahan dalam bidang hukum, khususnya terkait 

dengan sengketa tanah yang sering terjadi di Indonesia. 

E.  Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang akan penulis gunakan adalah metode pendekatan hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proisedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika 

keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin 

ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum 

itu sendiri.
6
 Disini, penulis melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam 

menolak gugatan gugatan penggugat serta memenangkan tergugat dalam Putusan 
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No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj dengan membandingkan terhadap ketentuan hukum yang 

berlaku.  

2. Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini terdapat dua macam jenis data yang menjadi acuan penulis, yaitu : 

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang secara langsung dianalisis 

penulis, yaitu Putusan No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, 

jurnal, pendapat para sarjana.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier berasal dari kamus yang menjelaskan berbagai peristilahan 

terkait dengan kasus yang dianalisis oleh penulis, yaitu Putusan 

No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj  

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Dalam hal ini, teknik pengolahan bahan hukum yang dipilih penulis ialah studi 

Kepustakaan (library research)
7
, yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum 

yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhakan 

dalam penelitian. Kepustakaan yang dimaksud adalah berupa buku-buku ilmu Hukum, 

Media cetak dan Media Elektronik, yang berkaitan dalam menentukan jawaban atas 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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4. Analisis Bahan Hukum 

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisa isi (content analysis)
8
, yakni 

dengan maksud menganalisa secara mendalam tentang isi Putusan 

No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj. Penulis berupaya menganalisis kaidah hukum materiil dalam 

pembahasan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPer, penerapan 

aspek living law pada Putusan No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj serta penerapan kaidah hukum 

beracara.  

F. Sistematika Penulisan 

Bab I :  Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab II `: Kajian pustaka berkaitan dengan materi penelitian, yaitu kajian 

umum tentang pertanahan,  putusan hakim, pertimbangan hakim, 

dan kajian pustaka tentang living law. 

Bab III  : Memaparkan pembahasan mengenai penerapan asas-asas putusan 

hakim dalam dalam Putusan No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj, kaidah 

hukum materiil sesuai Pasal 1365 KUHPer dalam Putusan 

No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj, dan penerapan aspek living law 

terkait pertimbangan hakim berdasarkan aspek materiil dalam 

Putusan No.69/PDT.G/2009/PN.Kpj. 

Bab IV : Kesimpulan dan saran dari keseluruhan permasalahan yang telah 

dibahas. 
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