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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang

– Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945. Sangat jelas bahwa

konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechstaats)

dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat).

Prinsip penting dalam negara hukum adalah kekuasaan kehakiman,

yang mana dalam pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dinyatakan

bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini

dipertegas dalam pasal 1 Undang – Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman selanjutnya disebut UUKK, bahwa Kekuasaan

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Seorang Hakim dalam menjalankan fungsinya dalam penegakkan

hukum dan keadilan haruslah mengadili berdasarkan hukum dan tidak

membeda – bedakan orang. Asas umum ini dikenal dengan Asas Equality

Before The Law, yang mana artinya adalah persamaan di depan hukum, semua

orang dianggap sama di depan hukum. Seorang hakim pada hakikatnya
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diharapkan memberikan pertimbangan tentang benar tidaknya seseorang atau

benar tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan dan kemudian memberikan

atau menentukan hukumnya.1 Menurut Paton2 “the task of the court in actual

litigation is to discover the facts of the case, to declare the rule of law that is

applicable, and then make a specific order which is the result of the

application of the law to such facts as a considered relevant.”

Keseimbangan antara hukum materiil (substantive law) dengan hukum

formil (procedure law) menjadi sebuah keharusan dalam rangka menciptakan

keseimbangan dalam tatanan masyarakat (restitution in integrum). Yang mana

antara hukum materiil dan hukum formil sendiri sangatlah sulit untuk

dibedakan secara jelas. Dalam praktik hukum (law in action) senantiasa teori –

teori hukum (law in books) akan dibenturkan dengan nilai – nilai yang hidup

dalam masyarakat. Sejauh mana relevansi antara penerapan hukum dan nilai –

nilai yang hidup dalam masyarakat.

Hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelesaian

berbagai problematika maupun konflik – konflik atau sengketa – sengketa

yang ada di masyarakat. Terlebih lagi dalam konflik – konflik atau sengketa –

sengketa mengenai sesuatu hal yang memiliki nilai yang sangat tinggi baik

dari segi sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer, ataupun ekonomi.

Salah satunya adalah masalah tanah.

1 Elizabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan
Perdata. Jurnal Hukum Perdata. Vol. 23 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Katolik
Soegijapranata Hal 356.

2 Dalam Ibid.
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Tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari segi apapun, termasuk

dari segi sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer, dan ekonomi.

Tanah merupakan tempat berdiam, mencari nafkah, berketurunan, serta

menjalankan adat-istiadat dan ritus keagamaan. Tanah mempunyai kedudukan

penting bagi rakyat dan bangsa Indonesia karena tanah merupakan satu-

satunya kekayaan yang dalam keadaan apapun akan tetap dalam keadaan

semula. Suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan

masyarakat, memberikan penghidupan, dan merupakan tempat para warga

yang meninggal dunia dikuburkan.3 Maka menjadi hal yang sangat wajar

apabila sengketa tanah sangat mungkin terjadi, bahkan sangat sering terjadi.

Jumlah tanah yang cenderung tetap (statis) berbanding terbalik dengan jumlah

penduduk yang selalu bertambah (dinamis).  Jumlah permintaan yang tinggi

yang tidak disertai dengan ketersediaan barang kebutuhan (tanah) yang

mencukupi inilah yang menimbulkan konflik – konflik atau sengketa –

sengketa tanah.

UUD 1945 telah menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

sebesarbesar kemakmuran rakyat, maka dalam penguasaan tanah oleh negara

Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD

1945). Hak menguasai dari negara untuk rakyat tersebut merupakan organisasi

kekuasaan rakyat yang tertinggi. Kekuasaan menurut Machiavelli

3 Elza Syarief. 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus
Pertanahan. Jakarta. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia). Hal 7.
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sebagaimana dikutip Yuyun Mintaraningrum4 adalah bertujuan

menyelamatkan kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaan.

Tiga (3) tahun setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1948 dibentuk

panitia khusus dalam rangka menciptakan payung hukum agraria nasional.

Perlu 12 tahun sebelum payung hukum agraria nasional terbentuk melalui

Undang - Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok

Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang mulai berlaku pada 24 September

1960.

Semangat UUPA sangat nasionalis dan populis. Secara tegas dalam

butir-butirnya dinyatakan bahwa UUPA merupakan implementasi Pasal 33

UUD 1945. UUPA menganut asas nasionalitas bahwa hanya bangsa Indonesia

saja yang dapat memiliki hubungan hukum sepenuhnya dengan bumi, air,

ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hanya warga

negara Indonesia yang boleh memiliki tanah manusianya saja, korporasinya

tidak. Lebih lanjut bahwa luas kepemilikan tanah harus dibatasi agar semua

kebagian dan tak ada lagi kesenjangan sosial.5 Selaras dengan Pasal 33 ayat

(3) UUD 1945 untuk mewujudkan kepastian hukum, diselenggarakan

pendaftaran tanah yang bersifat rechtkadaster berdasar pada Pasal 19 ayat (1)

UUPA bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

4 Dalam Yuyun Mintaraningrum. 2015. Aspek Kepastian Hukum Dalam Penerbitan
Sertifikat Hak Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor Putusan
PTUN Nomor 24/G/TUN/2000/PTUN.Smg) ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret. Hal 106.
5 Elza Syarief, Op.cit. Hal 2.
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Pasal 19 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa pendaftaran tanah diakhiri

dengan pemberian surat – surat tanda bukti hak. Surat tanda bukti hak

mengarah pada sertifikat dimana berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya

disebut PP pendaftaran tanah) bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti

hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan

data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis

tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak

yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PP

Pendaftaran Tanah menganut sistem publikasi negatif. Pada sistem publikasi

negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Sistem

publikasi negatif berarti sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang

bersifat kuat, bukan bersifat mutlak. Sehingga data fisik dan data yuridis yang

terdapat di sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim

sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain

yang membuktikan sebaliknya.6

Sistem publikasi negatif memiliki kelemahan, yaitu pihak yang

namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat

selalu menghadapi kemungkinan untuk digugat oleh pihak lain yang merasa

memiliki tanah tersebut. Kelemahan tersebut pada umumnya diatasi dengan

menggunakan lembaga acquisitieve verjaring atau adverse possession. Namun

6 Urip Santoso. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Cet. 2. Jakarta.
Kencana. hal. 45.
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hukum adat yang menjadi dasar dari hukum agraria yang berlaku di Indonesia

tidak mengenal lembaga tersebut. Solusinya adalah dengan menggunakan

lembaga rechtsverwerking yang telah dikenal dalam hukum adat kita.

Lembaga rechtsverwerking mengatur apabila seseorang selama sekian waktu

membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, lalu tanah tersebut dikerjakan oleh

orang lain yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, maka orang

yang membiarkan tanah tersebut kehilangan haknya untuk menuntut tanah itu.

Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah dibuat untuk menutupi

kelemahan sistem publikasi negatif yang dianut dalam Pasal 32 ayat (1) PP

Pendaftaran Tanah. Menurut Urip Santoso, sertifikat sebagai sebagai surat

tanda bukti hak akan bersifat mutlak apabila memenuhi seluruh unsur berikut:

Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; Tanah

diperoleh dengan itikad baik; Tanah dikerjakan secara nyata; Dalam waktu 5

tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada yang mengajukan

keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan ke

pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat.7

Kenyataannya dalam penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran

Tanah ternyata memang sangat sulit diwujudkan, seperti yang telah penulis

kemukakan diatas bahwa law in action seringkali mengingkari law in books.

Terlihat jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)

Nomor: 1761K/PDT/2014, Majelis Hakim menyimpangi Pasal 32 ayat (2) PP

7 Ibid. hal 45 – 46.k
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Pendaftaran Tanah. Dalam Putusan MA RI Nomor: 1761K/PDT/2014 Majelis

hakim menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta Nomor: 318/ Pdt/

2013/ PT.DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta

Pusat nomor: 220/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Pst dan mengadili sendiri dengan amar

yang pada pokoknya mengabulkan tuntutan Pemegang Sertifikat Hak Milik

(selanjutnya disebut SHM) nomor:20/kramat terhadap Pemegang Sertifikat

Hak Milik SHM nomor: 692/Kramat. Yang dalam hal ini Pemegang SHM

nomor:20/Kramat menuntut agar SHM nomor:692/Kramat dinyatakan tidak

sah karena berada diatas tanah SHM nomor:20/Kramat.

Penulis sendiri beranggapan bahwa perolehan SHM nomor:

692/Kramat telah sesuai aturan Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran tanah

sehingga Penggugat perkara a quo secara hukum telah kehilangan alas hak

untuk melakukan gugatan. Dalam hal ini penulis senada dengan judex factie

PN Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukum putusannya nomor:

220/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Pst, telah mempertimbangkan dan mengakui bahwa

SHM nomor:692/Kramat telah dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah

yang sah dan menyatakan Pemegang SHM nomor:20/Kramat telah kehilangan

hak untuk menggugat.

Antinomi antara PP pendaftaran tanah dengan Putusan MA RI Nomor:

1761K/PDT/2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Nomor: 318/ PDT/ 2013/ PT.DKI tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian

hukum di masyarakat terkait kekuatan hukum SHM sebagai tanda bukti

kepemilikan hak atas tanah yang sah. Dapat dipahami bahwa sebenarnya
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putusan pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah

Agung) merupakan sumber hukum yang memainkan peran penting dalam

proses pembangunan hukum di suatu negara.

Uraian diatas merupakan dasar pemikiran penulis, sehingga merasa

perlu untuk melakukan analisa yuridis terhadap dasar pertimbangan Majelis

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor:

220/Pdt.G/2012/PN. Jkt. Pst dan Putusan MA RI Nomor: 1761K/PDT/2014

yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 318/ Pdt/ 2013/

PT.DKI sehingga diperoleh dasar alasan/ pertimbangan Majelis Hakim terkait

kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik sebagai tanda bukti kepemilikan hak

atas tanah dalam perpektif teori tujuan hukum. Lebih lanjut diharapkan dari

Analisa yuridis Putusan MA RI Nomor: 1761K/PDT/2014 dapat mendorong

terjaganya kepastian hukum dalam hukum pertanahan sehingga tidak terjadi

carut marut dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang merugikan

pemegang Sertifikat Hak Milik dan masyarakat, serta bangsa dan negara.Atas

dasar uraian latar belakang tersebut diatas penulis mengangkat penulisan

hukum dengan judul: “ANALISA YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1761 K/ PDT/2014

TERKAIT KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK

SEBAGAI TANDA BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Penulis merasa bahwa Putusan PN

Jakarta Pusat nomor: 220/Pdt.G/PN. Jkt. Pst sebenarnya telah sesuai dengan

Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah terkait kekuatan hukum Sertifikat Hak

Milik sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan Sebaliknya

Putusan MA RI Nomor: 1761K/PDT/2014 yang menguatkan putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 318/ Pdt/ 2013/ PT.DKI jelas

mengesampingkan Pasal 32 ayat (2) PP pendaftaran tanah terkait kekuatan

hukum Sertifikat Hak Milik sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah

yang sah. Maka daripada itu diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Amar dan Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat nomor: 220/Pdt.G/PN. Jkt. Pst yang Dibatalkan oleh Putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 318/ Pdt/ 2013/ PT.DKI Terkait

Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik sebagai Tanda Bukti Kepemilikan

Hak Atas Tanah yang Sah dalam Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan,

dan Kemanfaatan?

2. Bagaimana Amar dan Pertimbangan Putusan MA RI Nomor:

1761K/PDT/2014 yang Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Nomor: 318/ Pdt/ 2013/ PT.DKI Terkait Kekuatan Hukum Sertifikat Hak

Milik sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Sah dalam

Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan?
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C. Tujuan Penulisan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan maka tujuan

Penulisan Hukum ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana amar dan pertimbangan Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat nomor: 220/Pdt.G/PN. Jkt. Pst yang Dibatalkan oleh

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 318/ Pdt/ 2013/ PT.DKI

Terkait Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik sebagai Tanda Bukti

Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Sah dalam Perspektif Kepastian

Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.

2. Mengetahui bagaimana amar dan pertimbangan Putusan MA RI Nomor:

1761K/PDT/2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Nomor: 318/ Pdt/ 2013/ PT.DKI Terkait Kekuatan Hukum Sertifikat Hak

Milik sebagai Tanda Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Sah dalam

Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.

D. Manfaat/ Kegunaan Penulisan Hukum

1. Secara teoritis penulisan hukum ini diharapkan dapat memberi sumbangsih

pemikiran khususnya pemikiran teoritis yuridis terkait kekuatan hukum

sertifikat hak milik sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang

sah dalam perspektif tujuan hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis, penulisan hukum ini diajukan sebagai syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum.
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b. Bagi Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman,

diharapkan dapat memberi dasar pemikiran dan solusi hukum sebagai

dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan terkait

kekuatan hukum sertifikat hak milik sebagai tanda bukti kepemilikan

hak atas tanah yang sah demi tercapainya keadilan, kepastian dan

kemanfaatan hukum dalam hukum pertanahan.

c. Bagi Badan Pertanahan Nasional dapat memberikan sumbangsih

pemikiran dan solusi sebagai dasar tindakan BPN dalam turut berperan

aktif menyelesaikan sengketa – sengketa tanah di masyarakat

d. Bagi Masyarakat, penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman dan gambaran terkait kekuatan hukum sertifikat hak milik

sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah guna

mendorong terjaganya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

bagi masyarakat dalam hukum pertanahan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif,

menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan

yang dilakukan dengan dengan cara studi bahan pustaka sebagai bahan

dasar untuk menjawab permasalahan dengan cara penelusuran terhadap

peraturan – peraturan maupun literatur – literature berkaitan dengan
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permasalahan yang bersangkutan.8 Sehingga dalam penulisan hukum ini

memandang suatu permasalahan lebih dari legal-formilnya. pendekatan

yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah

teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal

pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan

dengan penelitian ini.

2. Jenis bahan hukum

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif maka istilah

yang digunakan bukanlah “data” melainkan “bahan hukum”, adapun jenis

bahan hukum yang penulis gunakan adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia (MA RI) Nomor: 1761K/PDT/2014, Putusan

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 318/ Pdt/ 2013/ PT.DKI, Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 220/Pdt.G/PN. Jkt. Pst.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah UUD 1945,

Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok – pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang –

8 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat). Jakarta. Rajawali Pers. hal. 13-14.
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undangan lain yang terkait dengan penulisan hukum ini. Selain itu

penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari

buku/ tekstual, artikel ilmiah, jurnal – jurnal, doktrin – doktrin dan

sumber – sumber lain baik cetak maupun digital yang dapat

mendukung penulisan hukum ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat mendukung

maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus –

kamus maupun ensiklopedia hukum dan lain – lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan

identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan

sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penulisan hukum ini. Oleh

karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan penelusuran kepustakaan. Penelusuran kepustakaan

dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan

bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif maka Analisa

bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu bahan hukum

yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan

pengelompokan ke dalam bagian – bagian tertentu untuk diolah menjadi
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informasi. Hasil Analisa bahan hukum akan diintepretasikan/ ditafsirkan

menggunakan metode iterpretasi/ penafsiran.9 Adapun penafsiran yang

penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Penafsiran gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti

perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan

yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai

pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi

adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata

yang tepat.10

b. Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan

menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu

perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.11

Penulisan hukum ini dilakukan dengan pembahasan, pemeriksaan

dan pengelompokan bahan – bahan hukum ke dalam bagian – bagian

tertentu untuk diolah menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai

pisau Analisa dalam penulisan hukum ini.

Penulis akan menafsirkan bahan – bahan hukum terutama bahan

hukum primer, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA

RI) Nomor: 1761K/PDT/2014, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:

9 Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta. Ind.
Hill.Co. Hal. 17-18

10 Yudha Bhakti Ardiwisastra.2012. Penafsiran dan Konstruksi Hukum. Bandung.
PT.Alumni. hal. 9

11 Ibid. hal. 11.
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318/ Pdt/ 2013/ PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:

220/Pdt.G/PN. Jkt. Pst., dan bahan hukum sekunder, yaitu UUD 1945,

Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

Pokok – pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang – undangan

lain yang terkait.

Hasil dari penafsiran tersebut akan ditarik kesimpulan secara

deduktif yaitu dengan menyimpulkan hasil penafsiran bahan – bahan

hukum untuk menjawab dan memberikan solusi permasalahan dalam

penulisan hukum ini.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum

yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka peneliti

menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan

berhubungan. Sistematika dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menguraikan bab pendahuluan, dalam hal ini

memuat sub-sub bab yaitu latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat

penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode

penelitian dan sistematika penulisan skripsi;

BAB II: Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terkait

dengan judul yang penulis ajukan, diantaranya
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pemahaman tentang putusan pengadilan, dan pemahaman

tentang Hukum Agraria Nasional, serta pemahaman

tentang tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum,

dan kemanfaatan.

BAB III:Bab ini merupakan yang memuat pembahasan dan Analisa

penulis tentang Analisa yuridis Putusan MA RI Nomor:

1761K/PDT/2014 terkait kekuatan hukum sertifikat hak

milik sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang

sah.

BAB IV:Penutup. Bab ini merupakan kesimpulan yang telah

penulis dapatkan dari Analisa yuridis Putusan MA RI

Nomor: 1761K/PDT/2014 terkait kekuatan hukum

sertifikat hak milik sebagai tanda bukti kepemilikan hak

atas tanah yang sah, dalam bab ini pula penulis mencoba

memberikan saran dan solusi hukum dalam permasalahan

kekuatan hukum sertifikat hak milik sebagai tanda bukti

kepemilikan hak atas tanah yang sah.


