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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

  Indonesia merupakan negara Hukum hal tersebut tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (UUD NRI 

1945).1Oleh sbeab itu segala bentuk perilaku dan tata cara kehidupan berbangsa 

dan bernegara ditentukan oleh norma-norma yang terdalat dalam masyarakat dan 

juga norma yang ditulis dalam bentuk undang-undang oleh pemerintah yang 

berwanang. 

  Didalam sistem hukum nasional demikian halnya dengan hukum tanah, 

maka harus sejalan dengan konstitusi yang berlaku di negara kita yaitu Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-

undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada 

Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.”tujuan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat 

dengan mekanisme penguasaan oleh negara yang kemudian dijabarkan lebih 

lanjut antara lain dalam pasal 1, 2, 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-undang Pokok Agraria). 

Jadi penguasaan, pengaturan dalam penggunaan dan penguasaan tanah 

                                                 
1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal Pasal 1 ayat (3) 

UUD 1945 Perubahan  ke-4 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 

Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas hukum 
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seyogyanya tidak boleh lari jauh dari tujuan yang diamanahkan konstitusi negara 

kita.2 

Tanah merupakan suatu kebutuhan fundamental dari setiap warga negara saat 

ini. Kebutuhan akan tanah terlihat dari antusias setiap orang akan memperoleh dan 

mempertahankan tanah yang mereka inginkan dan mereka miliki. Tanah yang 

merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai yang sangat tinggi 

secara ekonomi, sosiologi, maupun secara derajat seseorang ditengah masyarakat. 

Seiring perkembangan akan kebutuhan tanah disaat ini, bersamaan dengan itu juga 

berkembang pula regulasi-regulasi atau aturan yang mengatur bagaimana cara 

memperoleh serta mempertahankan tanah tersebut. Pemerintah yang berwenang 

mengeluarkan segala jenis aturan tersebut merasa harus untuk mengeluarkan 

peraturan-peraturan tentang pertanahan, maka dibentuklah Undang-undang Pokok 

Agraria yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960. Namun sayangnya peraturan-

peraturan tersebut belum sepenuhnya melindungi para pemegang hak tanah. Tak 

jarang karena besarnya nilai tanah tersebut, sering menimbulkan konflik-konflik 

secara vertical maupun horizontal.  

 Di dalam kehidupan sehari-hari sertifikat tanah seringkali menjadi 

persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah 

mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang 

membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara 

bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain. Rasa ingin menguasai ini 

                                                 
2 Tika Nurjannah Dan Firman Muin, Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas 

Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar), Jurnal Hukum diakses dari 

http://ojs.unm.ac.id/ pada tanggal 24 September 2017. Pukul 19.20. WIB. 

http://ojs.unm.ac.id/
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sering mengakibatkan timbulnya masalah-masalqah pertanahan dan perselisihan 

di dalam kehidupan bermasyarakat.Akibat adanya persengketaan di bidang 

pertanahan dapat menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan antar warga 

masyarakat yang bersengketa, bahkan sampai kepada ahli warisnya, yang dapat 

menimbulkan banyak korban. Kesemuanya bermula dari pertanyaan-pertanyaan 

tentang siapakah yang lebih berhak atas tanah tersebut, sehingga para pihak 

berlomba-lomba membuktikan bahwa merekalah yang lebih berhak atas tanah 

tersebut hal tersebut juga yang melatar belakangi sertfikat ganda nantinya. 

 Sertifikat ganda ini menurut BPN pihaknya tidak mempunyai peta dasar 

untuk mengetahui tanah tersebut dasarnya adalah surat dari kepala desa dan juga 

surat tanah yang masih berbentik petok d maupun letter c, kemudian ada juga 

indikasi ada oknum yang sengaja memalsukan sertfikat tanah tersebut untuk 

keuntungan pribadi.3 Dari berbagai permasalahan dan fenomena sertifikat ganda 

itu penulis tertari mengkaji dan menelusuri lebih mendalam dengan obyek sebuah 

putusan. Putusan ini merupakan putusan Peradilan Tata Usaha Banjarmasin 

Nomor : 01/G/2014/PTUN.BJM. dengan Penggugat : Hj. Siti Ratna A.lm, 

memberikan kuasa kepada  Arpawi Ramon, SH. Dengan Tergugat Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Banjar, dan Syaifuddin, SH.; Kasi Sengketa, Konflik dan 

Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar,Noorhani,S.Sit Kasubsi Sengketa 

dan Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Fahriansyah, Sh, 

Tonny Suryadi, Conny Suryadi, Yenny Suryadi, Fonny Suryadi, yang dalam hal 

                                                 
3 Detik News, Ini Kata BPN Soal Sertifikat Ganda yang Kadang Ada, diakses dari 

http://news.detik.com/ pada tanggal 24 September 2017. Pukul 13.21 WIB. 

http://news.detik.com/
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ini di dampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama:  Yuskarwalu, SH., 

Kusnandar, SH., Yahya Wijaya, SH.  

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat 

Keputusan Tata Usaha Negara Berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor: 1564 Desa 

Gambut tertanggal 7 Februari 1985 dengan gambar situasi tanggal 18 Mei 1983 

Nomor : 624/1983, luas 10.853 M2 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh tiga 

meter persegi) atas nama masing-masing: Fonny Suryadi, Conny Suryadi, Tonny 

Suryadi, Yenny Suryadi. Penggugat baru mengetahui tanah milik Penggugat 

tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1564 setelah 

Penggugat mendapat fotocopy hasil peninjauan lokasi diserahkan kepada 

Penggugat pada tanggal 1s5 Desember 2013 yang ditandatanganni Seksi Survei 

Pengukuran dan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dari Bapak 

Djoko Pramono A.Ptnh tertanggal 13 September 2013. Kemudian, berdasarkan 

fakta penyerahan hasil peninjauan lokasi tersebut dengan waktu pengajuan 

gugatan tanggal 17 Januari 2014, maka gugatan Penggugat aquomasih dalam 

tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 55 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo 

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3. 

 Sebagaimana diketahui bahwa pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 pada 

amandemen pertama yang mengaturtentang  (1) Kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan keadilan, (2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam 
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lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

miliyter, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan sebuah mahkamah 

konstitusi. Menurut pasal 24 UUD NKRI tahun 1945 yang di amandemen berarti 

di Indonesia kekuasaan yudicalitif terdiri dari:  

1. Lingkungan Peradilan Umum  

2. Lingkungan Peradilan Agama  

3. Lingkungan Peradilan Milier  

4. Lingkungan Peradilan tata Usaha Negara  

5. Mahkamah Konstitusi  

 Dimana dalam pelaksanaan operasionalnya dan hukum acaranya bahwa 

lembaga ini diatur menurut undang-undang tersendiri.Eksistesi Peradilan Tata 

Usaha Negara (Peradilan Administrasi Negara) meruakan salah satu jalur justisial 

dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum, disamping sarana 

pengawasan administrasif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam 

lingkungan pemerintahan itu sendiri.Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara 

memberikan landasan kepada badan yudikatif untuk menilai tindakan badan 

eksekutif serta mengatur mengenai perlindungan hukum pada anggota 

masyarakat. Dalam hal ini Sjachran Basah menegaskan bahwa pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) memberikan pengayoman hukum itu akan bermanfaat 

sebagai:  

1. Tindakan perubahan bagi perbaikan pemerintah untuk 

kepentingan rakyat.  
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2. Stabilisator hukum dalam pembangunan.  

3. Pemelihara dan peningkat keadilan dalam masyarakat.  

4. Penjaga keseimbangan antara kepentingan perorangan 

dengan kepentingan umum. 4 

 Dengan demikian, tujuan Peradilan Tata Usaha Negara Adalah memberikan 

Pengayoman hukum dan kepastian hukum, tidak hanya untuk rakyat semata, 

melainkan juga bagi administrasi Negara dalam arti menjaga dan memelihara 

keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu.5 

 Dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha Negara diketuai langsung 

oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam pemeriksaan majelis hakim 

akan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sebelum sampai 

kepada putusan hakim yang sifatnya inccrah bahwa putusan hakim tersebut 

harusberdasrkan kepada alat bukti yang diatur dalam Pasal 100 UU No. 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN).6 

 Reformasi PTUN sejatinya diharapkan mampu mendorong perwujutan 

Negara demokrasi dan ‘rule of law’ sebagaimana dikemukakan oleh Friecderich 

Julius Stahl tentang pentingnya keberadaan peradilan administrasi Negara. 

                                                 
4Jurnal, PKP2A IV LAN,  2011, Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan 

Kebijakan dan Manajemen KInerja Pemerintah,  Vol 01, Nomor 01 PKP2A IV Lembaga 

Administrasi Negara. Hal.10, Diakses dari http://ppid.lan.go.id. ,pada tanggal 11 januari 2017, 

pukul 07.30 WIB. 
5Ibid. 

6Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya 

Disebut UU PTUN) 

http://ppid.lan.go.id/
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Benjamin Mangkoedilaga menyatakan, pembentukan peradilan administrasi 

Negara adalah  sebuah keniscayaan pelaksanaan demokrasi sebagai buah dari 

aspirasi masyarakat. Oleh karena itu sejalan dengan pemikiran Baharuddin Lopa, 

dalam perkembangannya hubungan antara aparatur TUN dengan warga negara 

diharapkan serasi, selaras, seimbang, teratur, sehingga mampu mewujudkan 

tujuan nasional sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945 

diantaranya membentuk pemerintahan Indonesia yang melndungi hak setiap 

warga negara, meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat.7Oleh karena 

itu, dalam menyikapi tuntutan reformasi pada PTUN, dilakukan reformasi hukum 

melalui perubahan peraturan perundang-undangan.UU PTUN 1986 sebagai UU 

produk orde sebelumnya, kemudian diubah menjadi UU PTUN 2004. Salah satu 

perubahan penting dalam PTUN setelah lahirnya UU PTUN 2004 adalah 

menyangkut hukum acara, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Ayat 2 huruf b, 

yaitu dengan memasukkan Asas Asas Umum pemerintahan yang Baik (AUPB) 

sebagai Alasan bagi penggugat untuk memasukkan gugatannya di PTUN, apabila 

hak-haknya dirugikan oleh adanya keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). 

Sedangkan UU PTUN 1986 sebelumnya tidak secara eksplisit mengatur mengenai 

AUPB ini. Dengan dimaksukkannya AUPB ke dalam UU PTUN 2004, terlihat 

adanya keseriusan pembentukan UU dalam menempatkan PTUN sebagai alat 

kontrol tindakan pemerintahan dari tindakan atau perbuatan sewenang-wenang, 

                                                 
7Lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 
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atau penyalahgunaan kekuasaan atau tidakan lainnya yang merugikan hak-hak 

warga negaranya. 8 

  Sengketa sertifikat ganda timbul karena adanya keberatan dari pihak yang 

dirugikan berupa tuntutan atas keputusan Tata Usaha Negara yang di tetapkan 

oleh Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional, 

pengajuan keberatan bertujuan pemilik sertifikat dapat menyelesaikan secara 

administrasi untuk mendapat koreksi dari Pejabat Tata Usaha Negara. Akibat 

sengketa sertifikat ganda kekuatan hukum sertifikat akan hilang. Untuk 

menyelesaikan sengketa sertifikat ganda ditempuh jalan musyawarah bila tidak 

ada kesepakatan dapat diselesaikan sepihak oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan 

Nasional, jika para pihak masih tidak dapat menerima keputusan tersebut dapat 

mengajukan gugatan pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara. 

 Berdasarkan uraian permasalahan  latar belakang diatas penulis ingin 

meneliti lebih lanjut lagi tentang permasalahan tersebut dengan judul “Analisis 

Yuridis Putusan Hakim dalam Perkara Sertifikat Ganda Ditinjau Tujuan 

Hukum (Studi Kasus Putusan No. 01/G/2014/PTUN.BJM)” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka Penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Putusan Hakim Dalam Kasus Sertifikat Ganda Pada Putusan 

No.01/G/2014/PTUN.BJM Ditinjau Dari Tujuan Hukum? 

                                                 
8Cekli Setya Pratiwi,dkk. 2016, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hal. 

22diakses di .http://www.Leip.or.id.padatanggal 09 Januari 2017 pukul 20.45 WIB. 

http://www.leip.or.id/
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C. Tujuan Penulisan  

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penulisan hukum ini adalah: Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam 

putusan hakim dalam kasus sertifikat ganda pada putusan 

No.01/G/2014/PTUN.BJM ditinjau dari tujuan hukum; 

D. Manfaat dan Kegunaan  

D.1 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas 

permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah diatas yakni 

mengetahui Putusan Hakim Dalam Kasus Sertifikat Ganda Putusan 

No.01/G/2014/PTUN.BJM Ditinjau Dari Tujuan Hukum, sehingga diharapkan 

akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan 

datang.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran 

terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Putusan Hakim Dalam Kasus 

Sertifikat Ganda Pada Putusan No.01/G/2014/PTUN.BJM Ditinjau Dari Tujuan 

Hukum. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau untuk 

bahan penelitian lanjutan bagi yang membutuhkannya.  

D.2 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini 

mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:  
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1. Bagi Penulis 

Penulisan ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, sekaligus 

sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi S1 di 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.  

2. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana masyarakat untuk 

memperoleh pandangan dan pengetahuan terkait dengan Putusan Hakim 

dalam Kasus Sertifikat Ganda Ditinjau dari Tujuan Hukum. 

3. Bagi Kalangan Praktisi Hukum  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wacana 

bagi kalangan praktisi hukum berkaitan dengan Putusan Hakim Dalam 

Kasus Sertifikat Ganda pada Putusan No.01/G/2014/PTUN.BJM Ditinjau 

Dan Tujuan Hukum. 

4. Bagi Kalangan Akademis  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan awal 

untuk penelitian lebih lanjut berkaitan Putusan Hakim dalam Kasus 

Sertifikat Ganda Ditinjau dari Asas dan Tujuan Hukum. 

E. Metode Pendekatan 

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan skripsi 

ini , penulis menggunakan metode sebagai berikut:  
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1. Metode Pendekatan  

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahab atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan 

penelitian atau penulisan.9 Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi 

masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif 

dan holistik pokok permasalahan, akan ditelusuri dengan menggunakan tipe 

penelitian yuridis normatif (normatif legal research). Yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perundang-undangan, dan 

didukung dengan literatur yang ada mengenaipokok permasalahan yang 

dibahas. 

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pertama, pendekatan 

historis (historical approach) yang bertujuan mencari sejarah, pengaturan dan 

praktek pedoman Tujuan Hukum. Kedua, pendekatan komparatif 

(comparative approach) yaitu putusan hakim dalam memutuskan kasus 

sertifikat ganda ditinjau dari aspek Tujuan Hukum.  

2. Jenis Bahan Hukum10 

Jenis Bahan hukum penulisan hukum ini meliputi:  

a. Bahan Hukum Primer:11 meliputi:Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.28 Tahun 1999 

                                                 
9Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, halaman 112. 
10Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah “data”, tapi istilah “bahan hukum”. Karena 

dalam penelitian normatif tidak memerlukan data yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap 

bahan hukum. Dalam Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

Malang: Bayumedia, halaman 268-269.   
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tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan 

Nepotisme, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua 

Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/ 

SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, 

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, 

Undang-Undang RI No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 05 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Undang-undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan. 

b. Bahan hukum sekunder: bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal-

jurnal, buku-buku, makalah, atau sumber-sumber lain baik cetak maupun 

online yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.  

c. Bahan Hukum Tersier: merupakan bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.  

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi 

kepustakaan (library research). Yaitu pengkajian informasi tertulis 

                                                                                                                                      
11Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, halaman. 116. Bambang mengemukakan bahwa bahan hukum Primer yaitu bahan hukum 

yang mengikat yang terdiri dari, 1). Norma atau kaidah dasar pembukaan UUD 1945). Peraturan 

dasar, yaitu UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 3). Peraturan perundang-undangan. 4). 

Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat. 5). Yurisprudensi. 5). Traktat. 7). 

Bahan hukum dari zaman penjajahan yang kini masih berlaku. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa peraturan perundang-

undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang dan mengikat secara umum. 
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mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan 

secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,12 yakni 

penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan objek penulisan 

kemudian dikaji dan disusun secara komprehensif. 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni 

pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di 

dalam undang-undang. Kemudian membuat sistematika dari data-data 

tersebut sehingga akan mengetahui bagaimana pentingnya penerapan Asas 

dan Tujuan Hukum terhadap putusan hakim dalam perkara sertifikat ganda. 

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentui uraian 

secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara jenis data. 

Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara 

deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar 

hukumnya dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

dimaksud. 

F. Sistematika Penulisan 

Pada Penelitian ini Penulis membagi pembahasan kedalam empat bab, dimana 

setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisan secara singkat 

adalah sebagai berikut:  

 

                                                 
12Jhony Ibrahim, Op.Cit. halaman 392 
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BAB 1 PENDAHULUAN  

Bab ini memuat hal-hal yang melatar belakangi pemilihan topik dari 

penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengaturan umum didalam 

memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasar konsep, teori, atau 

kajian teori, berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi: 

pertama, Putusan hakim, di dalamnya memuat tentang hakim, keputusan 

hakim, kekuasaan kehakiman. Kedua,Sertifikat Ganda, di dalamnya 

memuat tentang kasus sertifikat ganda dan perlindungan hukum bagi 

pemegang sertifikat asli dalam kasus sertifikat ganda. Ketiga, Asas dan 

Tujuan Hukum. 

BAB III  PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran mengenai pembahasan 

dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu mengenai bagaimanakah 

penerapan Asas dan Tujuan Hukum terhadap hakim dalam mengambil 

keputusan terhadap perkara sertifikat ganda. Uraian pembahasan yang 

diangkat oleh penulis serta dianalisis secara content, comparative dan 

dianalisa kesesuaian atau keselarasan berdasarkan kenyataan yang ada 
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(yang terjadi) didukung dengan teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan dengan penulisan ini. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab terakhir ini adalah kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil 

analisis dan interprestasi yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan 

merupakan jawaban atas identifikasi masalah.  




