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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Manusia sebagai zoon politicon pasti membutuhkan manusia lainnya, 

pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang ingin selalu bergaul dan 

berkumpul dengan manusia, sehingga manusia sebagai makhluk yang 

bermasyarakat. Kebutuhan untuk bermasyarakat atau berkumpul dengan 

sesama merupakan kebutuhan dasar atau naluri dari manusia itu sendiri. 

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat senantiasa memiliki hubungan 

timbal balik untuk kepentingan pribadi. Hubungan seperti inilah yang menjadi 

objek pembahasan dalam hukum perdata. 

Salah satu bahasan pokok dalam hukum perdata ialah tentang 

pewarisan. Hukum pewarisan merupakan hukum harta kekayaan dalam 

lingkungan keluarga karena wafatnya seseorang, maka ada pemindahan harta 

kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi 

orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka 

dengan pihak ketiga.1 

Harta waris merupakan kekayaan yang berupa keseluruhan activa dan 

pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. 

       1Surini Ahlan Sjarif, 1983, Intisari Hukum Waris Menurut BW (Burgerlijk Wetboek) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, hal. 9. 
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keseluruhan kekayaan yang berupa activa dan pasiva yang menjadi milik 

bersama ahli waris adalah boedel.2 

Dengan demikian jelas, waris itu disatu sisi berakar pada keluarga 

karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta 

kekayaan karena menyangkut waris harta yang ditinggalkan oleh si mati. 

Dalam kata lain bahwa hukum waris merupakan peristiwa hukum yang 

mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada 

ahli waris atau orang yang ditunjuk.3 

Adapun dasar hukum pewarisan sebagaimana yang dirumuskan dalam 

pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yaitu4 pewarisan 

hanya berlangsung karena kematian, dengan demikian dapat dipahami bahwa 

jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih 

atau berpindah kepada ahli warisnya.5 

Berdasarkan pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2007 Tenang Pengangkatan Anak, pengangkatan anak 

merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari 

lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

                                                           
       2Sjarif Surina, 2006, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Jakarta: Kencana Renada Media Grou, hal. 
11. 
       3Abdul Kadir Muhammad, 1993, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 

266-267. 

       4 Eman Suparman, 1988, Ensiklopedia Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka, hal. 21. 

       5 Sudarsono, 1990, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Jakarta: Rinika Cipta, hal. 11. 
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bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 

tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.6 

Perbuatan mengangkat anak mempunyai akibat hukum. Menurut pasal 

14 Staatblad 1917 No.129 pengangkatan anak memberi akibat bahwa status 

anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan 

keperdatan dengan orang tua kandungnya menjadi putus sama sekali. 

Pengangkatan anak menurut hukum BW mempunyai akibat hukum anak 

angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian 

warisan dari orang tua angkatnya. 7 

Hibah wasiat merupakan suatu  jalan bagi pemilik harta kekayaan 

untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terahir tentang 

pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku 

setelah ia meninggal.  

Didalam pasal 957 KUHperdata disebutkan: “hibah wasiat adalah 

suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan 

kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari 

suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang bergerak atau tidak 

bergerak, atau memberikan hak pakai atau seluruh atau sebagian harta 

peninggalannya”.8 

                                                           
       6 Enik Isnaini, “Hukum Hibah Wasiat terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Perdata”, Jurnal, 

Vol. 116  No. 2 Januari 2014, Lamongan: Universitas Islam Lamongan. 

       7 Ibid. 

      8 Ibid. 
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Dalam Penulisan hukum ini penulis akan membahas mengenai 

perkara waris yang dijadikan obyek penulisan. Hal ini didasarkan pada 

Putusan Pengadilan Negeri No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Di dalam putusan 

perkara waris ini majelis hakim ditingkat pengadilan negeri didalam amar 

putusannya menyatakan bahwa mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan 

dari pada Penggugat. 

Berdasarkan putusan pengadilan negeri ini maka Pihak Tergugat 

menggunakan haknya untuk melakukan banding ke tingkat pengadilan 

tinggi. Di dalam pengadilan tinggi berdasarkan apa yang disampaikan oleh 

para pihak, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya benar apa 

yang telah disampaikan dinyatakan di dalam amar putusan pengadilan 

negeri, Oleh sebab itu putusan pengadilan tinggi memperkuat putusan 

pengadilan negeri sebelumnya yang menyatakan bahwasanya pihak 

Penggugatlah sebagai ahli waris yang sah. 

Disebabkan adanya dua putusan pada tingkat pengadilan negeri dan 

tingkat pengadilan tinggi yang menyatakan memenangkan pihak Penggugat 

sebagai ahli waris yang sah, maka pihak Tergugat menggunakan haknya di 

dalam hukum untuk mengajukan kasasi di dalam tingkat Mahkamah Agung. 

Oleh sebab itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah 

disampaikan oleh majelis hakim di tingkat kasasi maka majelis hakim 

menyatakan dalam amar putusannya untuk membatalkan seluruh Putusan 

Pengadilan Tinggi No. 6014/Pdt/2002/PT.Sby yang menguatkan Pengadilan 
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Negeri No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Oleh sebab itu putusan kasasi ini jelas 

secara terang menderang menyatakan bahwasanya pihak Penggugat 

bukanlah sebagai ahli waris. 

Berdasarkan adanya perbedaan di dalam putusan tingkat kasasi dengan 

pengadilan tinggi yang menguatkan putusan pengadilan negeri maka 

terdapat permaslahan hukum di dalam putusan tersebut. Yang pertama 

adalah terkait aspek kepastian hukum, kedua aspek kemanfatan hukum dan 

ketiga yakni aspek keadilan hukum. 

Ajaran cita hukum (Idee Des Recht) menyebutkan adanya tiga unsur 

cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum 

(rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfatan 

(zweckmasiqkeit). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum 

sebagaimana disampaikan oleh Gustav Rad Bruch dalam idee des recht yaitu 

penegakan hukum harus memenuhi tiga aspek tersebut.9 

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, 

keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang 

telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim 

dipengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyrakat dan 

negara. Hakim mumpunyai tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta 

                                                           
       9 Fence M. Wantu, “Anatomi Penegakan Hukum oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, 

Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal. 388. 
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dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu 

dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan 

organ penegak hukum yang memadai.10   

Ketiga aspek inilah yang akan dibahas oleh Penulis secara 

komprehensif menyeluruh dan mendalam di dalam pembahasan untuk 

mengungkapkan bagaimanakah pemenuhan aspek kepastian, kemanfaatan 

dan keadilan hukum dalam putusan kasasi yang membatalkan putusan 

banding juncto putusan pengadilan negeri. Oleh sebab itu berdasarkan uraian 

latar belakang di atas Penulis mengangkat penulisan hukum ini dengan judul 

“Studi Komparatif Putusan Perkara Waris antara Putusan Pengadilan Negeri 

No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg denga Putusan Kasasi No. 2332K/Pdt/2003”. 

Pada awalnya gugatan yang diajukan penggugat di PN malang 

merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), penggugat menganggap 

objek sengketa merupakan harta waris dari kakeknya (Van Der Plas). 

Sehingga, karena objek sengketa dianggap harta waris oleh penggugat, 

seharusnya objek sengketa dikuasai dan dimiliki berdua antara Penggugat 

dan Tergugat yang harus dibagi dua sama rata. Namun, objek sengketa 

dikuasai sepenuhnya oleh tergugat. Sehingga, Penggugat memandang 

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan 

menempati dan menguasai sepenuhnya objek sengketa. 

                                                           
       10 Doddy Normansyah, “Holding Game, Marger dan Persaingan Usaha”, Jurnal Ilmu Hukum 

Litigasi, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Hal.10. 
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Setelah dibaca secara utuh melalui berkas-berkas yang ada menurut 

hemat Penulis, masalah waris ini meliputi tentang ahli waris dan harta waris. 

Terkait ahli waris dapat diperhatikan dari penggugat yang sejak awal 

gugatannya mengaku sebagai ahli waris dari Van Der Plas sehingga 

penggugat menganggap berhak atas bagian dari harta waris yang dikuasai 

tergugat. 

Sedangkann terkait harta waris, objek sengketa yang dianggap oleh 

penggugat sebagai harta waris dari Van Der Plas, ternyata berdasarkan bukti 

dipersidangan merupakan objek yang dimiliki oleh tergugat hasil dari 

pembelian dari orang lain dibuktikan dengan sertifikat sebelum dibeli 

tergugat atas nama orang lain, bukan atas nama Van Der Plas sehingga objek 

sengketa bukanlah harta waris dari Van Der Plas. 

Ada contoh kasus berupa putusan Pengadilan Negeri Jember No. 

21/Pdt.G/2008/PN. Jr, dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 

645/PDT/2008/PT.SBY yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah 

Agung dalam Kasasi No. 1398K/Pdt/2009. Dalam perkara ini Para 

Penggugat merupakan anak-anak dari saudara ibu angkat Tergugat. Yang 

menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan/warisan 

dari ibu angkat Tergugat. Para Penggugat mengklaim bahwa sanya Para 

Tergugat merupakan ahli waris pengganti dari ayahnya (saudara dari 

pewaris) dikarenakan pewaris tidak mempunyai keturunan. Selain itu 

menganggap Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa dikarenakan 
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Tergugat hanya anak angkat dari pewaris. Dari contoh kasus putusan 

tersebut diatas maka penulis dapat menjadikan acuan dalam penulias tugas 

akhir ini dikarenakan putusan tersebut memiliki kesamaan dengan obyek 

penulisan hukum yang ditulis oleh penulis.  

Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun kebelakang sampai dengan 

tahun 2017 jumlah perkara waris sekitar 700 (tujuh ratus) perkara yang telah 

di putus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini menandakan 

bahwa perkara waris di Indonesia merupakan perkara  yang dominan.     

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pemenuhan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan 

hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg 

yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 614/PDT/2002/PT.SBY ? 

2. Bagaimanakah pemenuhan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan 

hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 

2332K/Pdt/2003 ? 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

dari penulisan hukum ini ialah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan aspek kepastian, 

kemanfaatan dan keadilan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 
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203/Pdt.G/2001/PN.Mlg yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 

614/PDT/2002/PT.SBY. 

2. Untuk mengetagui pemenuhan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan 

hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 

2332K/Pdt/2003. 

D. Kegunaan Penulisan 

Dengan tercapainya penelitian hukum ini, maka Penulis berharap 

penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan yang diantaranya ialah: 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penulisan hukum ini dibuat dengan harapan dapat memberikan 

beberapa pemahaman dan sumbangsih pemikiran mengenai 

Pemenuhan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam 

Putusan Pengadilan Negeri No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg yang 

dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 614/PDT/2002/PT.SBY 

yang di batalkan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 

2332K/Pdt/2003. 

Di mana putusan kasasi tersebut telah membatalkan putusan 

pengadilan tinggi dan putusan pengadilan negeri. Di samping itu, 

kegunaan yang didasarkan pada alasan subjektif Penulis dalam 

melakukan penelitian hukum ini ialah berguna sebagai syarat untuk 
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memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Instansi Penegak Hukum 

Penulisan hukum ini dibuat dengan harapan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan oleh instansi penegak 

hukum sebagai wacana untuk membenahi penegakan hukum sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya 

pemenuhan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam 

Putusan Pengadilan Negeri No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg yang 

dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 614/PDT/2002/PT.SBY 

yang di batalkan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 

2332K/Pdt/2003 tentang perkara waris. 

c. Bagi Masyarakat 

Penulisan hukum ini dibuat dengan harapan dapat memberikan  

informasi dan edukasi hukum terhadap pemenuhan aspek kepastian, 

kemanfaatan dan keadilan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri 

No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg dan Putusan Mahkamah Agung No. 

2332K/Pdt/2003  tentang perkara  waris. 

2. Kegunaan Teoritis 

Penulisan hukum ini dibuat dengan harapan dapat memberikan 

pandangan, manfaat serta sumbangsih yang benar-benar berguna bagi 
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civitas akademika, instansi penegak hukum, masyarakat maupun Penulis 

terhadap rangkuman permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. 

 

E. Metode Penelitian 

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang 

juga membutuhkan beberapa terapan ilmu demi memudahkan tercapainya 

penelitian yang ilmiah dan dapat menjadi sumber data dan sumber ilmu yang 

akurat. Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan 

disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan 

menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum yang relevan bagi 

kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat 

dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk 

menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.11 Penulis menggunakan 

metode penelitian yang dapat mendukung karya tulis ini. 

F. Metode Pendekatan 

Penelitian Hukum Normatif ( Normatif Legal Research) 

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan penulis maka penulis 

menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang 

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma 

                                                           
       11Zainudin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum (Cetakan keempat), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 

18. Berdasarkan sumber dari Teuku Mohammad Radhie, 1974, Penelitian Hukum dalam Pembinaan 

dan Pembaharuan Hukum Nasional, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, hlm. 14., Makalah 

disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional ke III. 
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yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan 

perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).12 

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah metode 

pendekatan Normatif. Sesuai dengan rumusan masalah dalam karya tulis ini 

maka metode pendekatan yuridis normatif ini akan dibahas oleh penulis 

berdasarkan bahan hukum kepustakaan. 

a. Jenis Bahan Hukum 

1. Bahan hukum primer,  

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, 

putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.13 Dalam hal ini, 

penulis akan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri No. 

203/Pdt.G/2001/PN.Mlg yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi 

No. 614/PDT/2002/PT.SBY yang di batalkan Mahkamah Agung 

dalam Putusan No. 2332K/Pdt/2003, KUHPerdata, HIR (herzien 

inlandsc reglement), dan undang-undang kehakiman. 

2. Bahan hukum sekunder,  

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi 

mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli 

hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan 

                                                           
       12Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34. 
       13Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, hal. 141. 
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ensiklopedia hukum.14 Tentu bahan hukum sekunder yang digunakan 

ialah yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diangkat 

oleh penulis. 

3. Bahan tersier,  

Bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang 

terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data 

sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia 

umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses 

analisis hukumnya.15 

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Studi Kepustakaan, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji 

dari beberapa sumber data kepustakaan (library research) yang 

berhubungan dengan Putusan Kasasi Reg.No. 2332K/Pdt/2003. Pada 

studi pustaka ini maka Penulis akan menganalisis pemenuhan aspek 

kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam Putusan Kasasi No. 

2332K/Pdt/2003 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 

614/Pdt/2002/PT.Sby yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No. 

203/Pdt.G/2001/PN.Mlg.  berdasarkan uraian kasus posisi yang 

didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan doktrin para ahli. 

c. Teknik Analisa Bahan Hukum 

                                                           
       14Ibid. 
       15Ibid. 
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Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara deskriptif 

kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin 

dan pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, 

membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan 

perbandingan pemenuhan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum dalam Putusan Kasasi No. 2332K/Pdt/2003 yang membatalkan 

Putusan Pengadilan Tinggi No. 614/Pdt/2002/PT.Sby yang menguatkan 

Putusan Pengadilan Negeri No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg. Data yang 

dianalisa secara deskriptif kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk 

uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. 

Selanjutnya, semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara 

deskriptif kualitatif. Dengan demikian, selain menggambarkan dan 

mengungkapkan dasar hukumnya, dapat pula memberikan solusi akhir 

terhadap permasalahan yang dimaksud. 

G. Sistematika Penulisan 

1. BAB I: PENDAHULUAN  

Dalam penelitian ini Penulis membagi pendahuluan dalam 

beberapa sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang sebagai 

penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh 

Penulis. Rumusan masalah terdiri atas satu  permasalahan yang akan 

menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini. 
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Tujuan penulisan, merupakan penyampaian yang akan dilakukan 

oleh Penulis dalam membuat penulisan hukum ini. Manfaat penulisan 

yang terdiri dari aspek akademis dan aspek praktis yang menjadi suatu 

penjelasan mengenai siapa dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat 

dari penulisan ini, serta kegunaan penulisan. Metode penulisan yang 

digunakan oleh Penulis merupakan yuridis normatif yang akan dilakukan 

dengan cara melakukan studi kepustakaan dalam melakukan analisis 

mengenai Putusan Pengadilan Negeri No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg yang 

dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 614/PDT/2002/PT.SBY yang 

di batalkan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2332K/Pdt/2003. 

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan penggunaan beberapa teminologi 

yang akan digunakan oleh Penulis guna memfokuskan permasalahan yang 

akan dibahas. Dalam tinjauan pustaka, maka batasan yang dibuat oleh 

Penulis dengan menggunakan beberapa terminologi akan diuraikan dan 

dijabarkan sesuai dengan kajian pustaka yang ada beserta pendapat para 

ahli yang akan didapatkan oleh penulis dalam penelitian kepustakaan. 

3. BAB III: PEMBAHASAN 

Bab ini adalah inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh Penulis. 

Dalam bab pembahasan, maka semua pokok permasalahan yang diangkat 

oleh Penulis akan diuraikan dan dijabarkan secara jelas oleh Penulis 

sesuai dengan sumber yang didapatkan oleh Penulis. Pembahasan akan 
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difokuskan pada pemenuhan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan 

hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 203/Pdt.G/2001/PN.Mlg 

yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi No. 614/PDT/2002/PT.SBY 

yang di batalkan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 2332K/Pdt/2003. 

4. BAB IV: PENUTUP 

Kesimpulan dan saran dari pembahasan yang dilakukan oleh 

Penulis terhadap permasalahan yang diangkat terdapat dalam bab penutup 

yang akan menjadi masukan bagi instansi penegak hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. 


