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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan sebagai berikut :  

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2462 

K/Pdt/2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 60/Pdt/2015/PT 

SMG. juncto Putusan Pengadilan Negeri Ungaran No. 14/Pdt.G/2014/PN Ung., 

sudah melalui pertimbangan hukum yang tepat, karena majelis hakim memutus 

telah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan serta pertimbangan 

hakim sudah sesuai dengan ketentuan unsur-unsur perbuatan melawan hukum 

menurut KUHPerdata. 

Para Tergugat nyata-nyata menguasai tanah dan menempatinya secara 

melawan hukum dengan tidak dapat membuktikan secara sah bukti kepemilikan 

tanah di persidangan. Tindakan melawan hukum tersebut telah memenuhi unsur-

unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.  

Majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan II telah menempati 

tanah dan bangunan tersebut tanpa hak, karena tanah yang ditempati tersebut 

merupakan tanah milik Penggugat serta Para Tergugat menempatinya tanpa seizin 

Penggugat. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang ( Judex facti ) 

dalam Putusan Banding Nomor:60/Pdt/2015/PT SMG. juga telah sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang. Hakim tingkat Banding hanya menambahkan 

memperbaiki penulisan Nomor Warkah dalam putusan Pengadilan Negeri 
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Ungaran Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Ung tanggal 15 Oktober 2014 karena dalam 

putusan tersebut baik dalam mengutip gugatan Terbanding / semula Penggugat 

maupun dalam pertimbangan hukumnya serta dalam amar putusannya Nomor 

Warkah selalu ditulis dengan No.III/485/1970.W.No.1485/2000, sedangkan dalam 

gugatan asli Terbanding / semula Penggugat maupun bukti P.1 Nomor Warkah 

dimaksud adalah No.III/485/1970.W.No.4185/2000. Sehingga Hakim tingkat 

Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor:2462 K/Pdt/2015 ( Judex Jurist ) yang 

menguatkan putusan Judex facti tersebut sudah tepat, karena memang Para 

Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap 

Termohon Kasasi. Sehingga Hakim menolak permohonan Kasasi Para Tergugat.  

 

B. Saran   

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

Dalam perkara ini pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dari tingkat 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sudah benar dan 

memenuhi unsur keadilan, karena dalam pertimbangannya telah teliti berdasarkan 

fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim dalam perkara ini dapat 

dijadikan role model bagi para penegak hukum dalam penanganan perkara 

perbuatan melawan hukum.  

 


