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BAB II 

DIMENSI TEORI DAN NORMATIK 

tentang 

PERANAN HAKIM PTUN DALAM PENYELESAIAN 

SENGKETA PERTANAHAN 

A. Pengaturan AUPB (Living Law) sebagai Batu 

uji KTUN bagi Hakim PTUN. 

1. Teori The Living Law 

Menurut Eugene Ehrlich (cendekiawan 

Austria hidup antara tahun 1862-1922) 

merupakan kelompok sociological 

jurisprudence. The Living Law adalah 

hukum yang berkuasa dalam masyarakat. 

Pusat gerak (gravitasi) perkembangan 

hukum tidak terletak pada peraturan 

melainkan pada masyarakat itu sendiri. 

Hukum sekaligus tidak disadari dan tidak 

diformulasikan sebagai hukum oleh negara, 
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namun memiliki ranah untuk merumuskan 

hukum yang bersifat mengikat. 

Peran aktif penemuan hukum menurut 

teori The Living Law sangat dibutuhkan 

karena akan menjadi stimulus bagi 

penemuan sebagai kaidah hukum.  

Untuk mengkaji The Living Law dapat 
diteliti dan di observasi pada kebiasaan 
diligiusitas, kehidupan keluarga, hubungan 
komersial anggota masyarakat itu sendiri 
seperti : isi perjanjian kawin, sewa 
menyewa dsb1. 

 
The Living Law menitik beratkan 

kaidah hukum sejatinya adalah nilai-nilai 

yang hidup dimasyarakat meliputi 

pengetahuan, penghayatan, kepatuhan 

kepada hukum dalam diri manusia. 

Perilaku hukum adalah indikator 

tingkat kesadaran hukum yang ditandai 

dengan fungsinya yang efektif mengatur 
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peran dan tingkah laku serta melindungi 

kepentingan masyarakat. 

Konsep dari teori The Living law 

sebenarnya berasal dari teori besar yang 

membahas hubungan hukum dengan 

masyarakat (pendekatan sosiologis analisis 

hukum) yang dikenal dengan sosiological 

jurisprudense. Kelompok ini mengajarkan 

kajian hukum sebagai fenomena sosial 

(bukan fenomena normatif) yaitu 

bagaimana hukum terbentuk, bekerja 

(beroperasi) dan bagaimana akibat 

penerapan hukum itu sendiri. 

Pengamatan yang dilakukan lebih 

ditekankan kepada Law in Action untuk 

menjadi sarana efektif mencapai keadilan 

sosial melalui pendekatan sosiologis. 

Dari uraian diatas, The Living Law 

menegaskan kaidah hukum menjadi 
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instrumen penentu didalam menyelesaikan 

sengketa yang terjadi di masyarakat. 

Bagaimana dengan AUPB yang 

mempunyai karakter sama dengan karakter 

hukum sebagaimana teori The Living Law 

khususnya di Indonesia ? 

2. Konsep AUPB sebagai kaidah hukum. 

Konsep AUPB terkait dengan upaya-

upaya untuk meningkatkan perlindungan 

hukum (rechts bescherming) bagi rakyat 

terhadap tindak pemerintahan yang 

menyimpang. Di sisi lain, sekaligus untuk 

mengawal agar terciptanya tindak 

pemerintahan (bestuurs handelingen) yang 

bersih (absah). Sandaran perlindungan 

hukum bagi raktat tidak hanya terdapat 

pada ketentuan hukum tertulis, namun 

juga terdapat hukum yang tertulis. 
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Pengakuan terhadap AUPB sebagai 

bagian dari norma hukum pemerintahan 

dan perlindungan hukum warga adalah 

konsekuensi berkembangnya konsep 

negara hukum. Dalam konsep negara 

hukum dewasa ini mewajibkan Negara 

untuk menyelenggarakan kepentingan 

umum dalam arti yang seluas-luasnya, 

atau disebut juga negara hukum 

kesejahteraan (welvaartsstaat, welfere 

state). Peran negara hukum kesejahteraan 

berdasarkan dalil staats bemoeienis, yaitu 

negara dan pemerintah terlibat aktif dalam 

mewujudkan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat (kesejahteraan umum), 

disamping menjaga ketertiban dan 

keamanan (rust en orde). 2  

���������������������������������������� �������������������
2 Ibid�
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Dengan demikian, AUPB tidak lagi 
sekedar berperan sebagai asas hukum pada 
umumnya, tetapi berubah menjadi norma 
hukum yang dibuat oleh hakim melalui 
putusan-putusannya dalam menyelesaikan 
sengketa administrasi (sengketa TUN).3 

 
  Perubahan pasal 53 ini merupakan 

suatu kemajuan menjamin keadilan bagi  

masyarakat, karena sebelumnya tidak 

tercantum dalam UU No. 5 tahun 1986, 

AUPB dinyatakan secara tegas dalam pasal 

53 ayat (2) UU No. 9 tahun 2004. 

 Dari 2 pengertian tentang The Living 

Law dan AUPB maka penulis 

berkesimpulan bahwa konsep dan prinsip 

daripada AUPB itu adalah The Living Law 

itu sendiri. Pengertian The Living Law 

bertolak dari ungkapan The Inner Order of 

���������������������������������������� �������������������
3 Menurut UU No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 9 Tahun 2004: Sengketa tata usaha Negara 
(TUN) adalah sengketa yang timbul dalam TUN antara orang 
atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, 
akibat dikeluarkannya keputusan TUN.�
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Associdions yaitu hukum sebagaimana 

dijalankan oleh masyarakat. 

 Selaras dengan pendapat bahwa AUPB 

itu The Living Law, karena AUPB 

merupakan kaidah Hukum tidak tertulis 

sebagai pencerminan nilai-nilai keadilan 

yang wajib diperhatian oleh masyarakat. 

 M. Laica Marzuki, dalam Sekapur 

Sirih dari buku yang ditulis A. Muin 

Fahmal, berjudul Peran Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Layak, mengemukakan: 

AUPB, tumbuh dari asas-asas umum 

(algemene beginselen) yang tidak tertulis 

sebagaimana lazimnya, lahir dari bestuurs 

praktijk sehari-hari. AUPB merupakan 

opstelsom dari asas hukum administrasi. 

Asas-asas hukum administrasi 

tersebut tidak lain dari rechts beginselen, 

namun dijadikan norma  hukum 
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(rechtnorm) guna pengujian (toetsing), 

sehubungan dengan absah atau tidaknya 

suatu perbuatan ketetapan administrasi 

(beschikkingsdaad van administratie).4 

Unsur-unsur dari ”behoorlijkheid”, 
menurut G.J. Wiarda sebagaimana dikutip 
oleh Philipus M. Hadjon, yaitu: asas ”fair 
play” (het beginsel van fair play); asas 
kecermatan (zorgvuildigheid); asas sasaran 
yang tepat (zuiverheid van oogmerk); asas 
keseimbangan (ovenwichtigheid); dan asas 
kepastian hukum (rechtzekerheid).5 Dalam 
yurisprudensi di Belanda berkaitan dengan 
pelaksanaan wet AROB 1875, beberapa 
asas terkenal, yaitu: asas pertimbangan, 
asas kecermatan, asas kepastian hukum, 
asas kepercayaan atau asas menanggapi 
harapan yang telah ditimbulkan, asas 
persamaan, asas keseimbangan, asas 
kewenangan, asas ”fair play”, asas 
larangan, larangan sewenang-wenang6 

 
Kemudian masih dapat diidentifikasi 

beberapa unsur yang lain dari AUPB selain 

���������������������������������������� �������������������
4 Fahmal, A. Muin. Op cit Hal. X�
5 Hadjon, Philipus Mandiri. 1994. “Asas-asas Umum 
Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk 
Bestuur)“. Dalam Lotulung, Paulus Effendi. Himpunan Makalah 
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti. Hal. 106.�
6 Ibid. Hal. 106-107.�
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seperti tersebut di atas. Meskipun 

demikian, tidak merupakan aktivitas yang 

utama mengidentifikasi segi kuantitas 

unsur-unsur AUPB dan memang tidak 

dirinci dalam peraturan perundangan. 

AUPB ditemukan oleh hakim melalui 

rechtvinding. AUPB adalah sebagai asas-

asas yang hidup (levend), digali oleh hakim. 

Dengan demikian makin jelas 

hubungan antara The Living Law dan AUPB 

yang disampaikan makin mempertegas 

bahwa AUPB itu adalah The Living Law. 

B. AUPB dalam perspektif Undang-undang No. 9 

Tahun 2004 tentang PTUN 

Bahwa jiwa dari Undang-undang No. 9 

tahun 2004 adalah AUPB merupakan kaidah 

hokum tidak tertulis sebagai ukuran penilaian 

KTUN oleh hakim PTUN dalam pertimbangan 

hokum menyelesaikan sengaketa Tata Urusan 
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Negara guna menjatuhkan putusan-putusan. 

Oleh karena itu diperlukan landasan hukum 

sebagai tempat berpijak penerapan AUPB. Hal 

ini terungkap dalam konsideran undang-undang 

no. 9 tahun 2004 menyebutkan 

Bahwa hingga saat ini masih belum ada 
pembakuan bahasa untuk istilah yang tepat bagi 
pengertian “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang 
Baik” (A.U.P.B.) terutama tentang : 

- Istilah “Asas-asas”; 
- Istilah “Pemerintahan” itu meliputi 

lembaga eksekutif saja ataukah dalam 
arti luas; 

- Istilah ”Yang Baik” sebagai terjemahan 
perkataan “Behoorlijk”. 
 

Yang terhadap kesemuanya itu masih perlu 
dicarikan penggunaan istilah yang lebih sesuai, 
dalam kaitannya dengan Administrasi Negara di 
Indonesia, sehingga oleh karenanya perlu 
diadakan pengkajian yang lebih mendalam. 
Bahwa perumusan A.U.P.B. beserta perincian 
asas.asasnya secara lengkap memang tidak 
dikumpulkan dan dituangkan secara konkret dan 
formal dalam bentuk suatu perundang-undangan 
khusus tentang A.U.P.B., sebab asas-asas yang 
bersangkutan justru merupakan kaidah hukum 
tak tertulis sebagai pencerminan norma-norma 
etis berpemerintahan wajib diperhatikan. Bahwa 
praktek PTUN selama ini ditemukan dalam 
berbagai putusan hakim untuk menyelesaikan 
sengketa tata usaha negara AUPB telah 
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dipergunakan sebagai tolok ukur penilaian KTUN 
sehingga perlu dipikirkan adanya tempat 
berpijak atau landasan hukum. AUPB dalam 
perspektif UU nomor 9 tahun 2004 sebagai dasar 
hukum yang dapat diwujudkan dalam konteks 
perundang-undangan atau formulasi yang baku 
dalams setiap putusan atau melalui 
yurisprudensi. 

 
Skema pengujian sertifikat sengketa 

pertanahan (KTUN) adalah sebagai berikut : 
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C. AUPB dalam perspektif yudicial control dan 

perlindungan masyarakat 

Dalam Makna yang sedemikian maka 

ibarat mata uang, AUPB mempunyai sisi mata 

uang yang sangat setrategis yaitu, fungsi 

perlindungan masyarakat sekaligus fungsi 

yudicial control. Keduanya tidak dapat 

dipisahkan satu sama lainnya. 

Perlindungan terhadap hak-hak warga 

negara merupakan salah satu pilar utama 

negara hukum, dalam rangka. Salah satu 

bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga 

negara adanya PTUN yang berwenang untuk 

menguji keputusan Badan/Pejabat TUN yang 

dianggap merugikan kepentingan masyarakat. 

Bagi setiap orang yang merasa kepentigannya 

dirugikan oleh adanya Keputusan 

Badan/Pejabat TUN dapat mengugat. 
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PTUN merupakan salah satu lembaga 

pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang 

memberi keadilan bagi masyarakat  dari 

tindakansewenang-wenang oleh Badan/Pejabat 

TUN. Setiap warga negara berhak mengajukan 

gugatan terhadap KTUN, apabila keputusan 

tersebut merugikan kepentingannya. 

PTUN yang sebelumnya diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, 

dianggap masih belum secara signifikan 

melindungi kepentingan masyarakat. Adanya 

UU Nomor 9 tahun 2004, memberi perubahan 

bagi kemajuan hukum yang melindungi 

kepentingan individu sebagai warga negara. 

Konsep pengawasan (kontrol) dalam 

pembahasan masalah ini bertujuan bahwa 

PTUN sebagai icon lembaga pengawasan yang 

menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi 

rakyat, memiliki peran yang sangat penting 
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mengingat hal tersebut, agar tidak terjadi 

penyalahgunaan wewenang dan  kekuasaan, 

maka perlu untuk dikontrol atau diawasi. 

Ditinjau dari sudut pandang waktu 

pelaksanaan pengawasan, pengawasan dapat 

dibedakan menjadi kontrol a-priori dan kontrol 

a-posteriori. (1) Kontrol a-priori adalah 

pengawasan yang dilakukan sebelum 

dilakukan tindakan atau dikeluarkan suatu 

keputusan atau ketetapan pemerintah atau 

peraturan lainnya yang menjadi wewenang 

pemerintah. Kontrol a-priori mengandung 

unsur pengawasan preventif, yaitu untuk 

mencegah terjadinya kekeliruan.  

Suatu tindakan pemerintahan hanya sah 
apabila disetujui atau disahkan oleh instansi 
secara hierarkis lebih tinggi. (2) Kontrol a-
posteriori adalah pengawasan yang dilakukan 
sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau 
ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya 
tindakan pemerintah. Pengawasan ini 
mengandung pengawasan represif yang 
bertujuan mengoreksi tindakan yang keliru. 
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Contoh kontrol peradilan atau juridicial control 
yang dilakukan melalui gugatan oleh pihak 
yang merasa kepentingannya dirugikan oleh 
suatu tindakan atau perbuatan pemerintah.7 

 
Teori pengawasan sangat erat kaitannya 

dengan teori negara hukum kesejahteraan, di 

samping pengawasan merupakan salah satu 

unsur penting dalam negara hukum. 

Oleh sebab itu, mekanisme pengawasan 

dalam konteks negara hukum kesejahteraan 

perlu dan harus diatur secara tegas melalui 

aturan hukum atau dalam aturan ketentuan 

yang tertuang dalam konstitusi.  

Untuk menjamin adanya kepastian 

hukum, maka keberadaan pengawasan 

(kontrol) menjadi mutlak adanya untuk 

memantau jalannya kekuasaan. Karena hal 

tersebut bertujuan untuk menghindari 

���������������������������������������� �������������������
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kemungkinan terjadinya kesewenang-

wenangan pemerintah dan agar dapat dicegah. 

Dengan demikian AUPB dalam perspektif 
yudicial control dapat diketahui dari peran 
AUPB sebagai batu uji KTUN. 

Sebagai batu uji, AUPB telah mempunyai 
landasan yang kuat untuk pencapain produk 
putusan PTUN yang adil, ditinjau dari sudut 
waktu pelaksanaan dapat disebut kontrol a 
postiriori yaitu pengawasan yang dilakukan 
setelah dikeluarkan suatu keputusan tertulis. 

 
Ini mengandung pengawasan represif 

tujuannya mengoreksi tindakan yang keliru, 

AUPB merupakan yudicial control, yang 

disebutkan baik posita maupun petitum. 

D. Hermeneutika Hukum Sebagai Metode 

Penafsiran 

1. Pengertian Hermeneutika 

Untuk memahami apa yang dimaksud 

Hermeneutika, perlu menengok kronologi 

asal usul kata Hermeneutika supaya tidak 

terjadi distorsi pemaknaan sejarah 

Hermeneutika. 
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Secara etimilogis kata Hermeneutika 

berasal dari bahasa Yunani, kata kerja 

Hermenuein yang berarti : menafsirkan / 

menginterpresasi. Kata benda Hermenia 

yang berarti penafsiran / interprestasi dari 

kata kerja Hermenein dapat ditarik tiga 

bentuk makna dasar pengertian aslinya. 

Yaitu : 1) mengungkapkan kata-kata, 
misalnya to say, 2) menjelaskan seperti 
menjelaskan sebuah situasi, 3) 
menerjemahkan, seperti didalam 
transliterasi bahasa asing. Ketiga makna ini 
bisa diwakilkan dalam bentuk kata kerja 
Inggris to interpret. Namun masing-masing 
dari ketiga makna tersebut membentuk 
sebuah makna yang independen dan 
signifikan bagi interprestasi8. 

 
Urgensi kajian Hermeneutika Hukum 

dimaksudkan tidak hanya akan 

membebaskan kajian-kajian hukum dari 

otoritarianisme para yuris positif yang elitis, 

tapi juga dari kajian hukum kaum 

���������������������������������������� �������������������
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strukturalis / behavioral yang terlalu 

empiris sifatnya. Kajian Hermeneutika 

Hukum juga telah membuka kepada para 

pengkaji hukum untuk tidak hanya 

berkutat pada paradigma positivisme dan 

metode logis formal saja.  

Tetapi sebaliknya Hermeneutika 

Hukum menganjurkan agar para pengkaji 

hukum menggali dan meneliti makna – 

makna hukum dari perspektif para 

pengguna serta pencari keadilan9. 

2. Hermeneutika dlm praktek peradilan 

Penemuan hukum (rechtsvinding) 
perlu dibedakan dua hal yaitu mengenai 
tahap sebelum pengambilan putusan (ex 
ante) dan tahap sesudah pengambilan 
putusan (es post)10.  

 
Dalam perspektif teori penemuan 

hukum modern yang terjadi sebelum 

���������������������������������������� �������������������
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pengambilan putusan disebut ”heuristika” 

yaitu proses mencari dan berpikir yang 

mendauhului tindakan pengambilan 

putusan hukum. Pada tahap ini berbagai 

argumen pro kontra terhadap suatu 

putusan tertentu ditimbang-timbang antara 

yang satu dengan yang lain kemudian 

ditemukan makna yang tetap. 

Sedangkan penemuan hukum yang 

terjadi sesudah putusan disebut legitimasi 

dan legitimasi selalu berkenaan dengan 

pembenaran dari putusan yang sudah 

diambil. Pada tahap ini putusan diberi 

motivasi (pertimbangan) dan argumentasi 

secara substansial, dengan cara menyusun 

suatu penalaran yang secara rasional dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Apabila suatu putusan hukum tidak 
bisa diterima oleh forum hukum, maka 
berarti putusan ini tidak memperoleh 
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legitimasi. Konsekuensinya premis-premis 
yang baru harus diajukan dengan tetap 
berpegang pada penalaran ex ante, untuk 
meyakinkan forum hukum tersebut agar 
putusan tersebut dapat diterima11. 

 
Disinilah pentingnya Hermeneutika 

Hukum berperan sekaligus digunakan oleh 
para hakim pada saat menemukan hukum. 
Penemuan Hukum oleh hakim tidak 
semata-mata hanya penerapan peraturan-
peraturan hukum terhadap peristiwa 
konkrit, tapi sekalipun penciptaan hukum 
dan pembentukan hukumnya menurut 
Gadamer metode Hermeneutika Hukum 
pada hakekatnya sangat berguna ketika 
seorang hakim menganggap dirinya berhak 
untuk menambah makna orisinal dari teks 
hukum bahkan menurut Charter, 
pengalaman hakim pada saat menemukan 
hukum dalam praktek di peradilan 
memberikan hubungan bagi konsepsi 
fragmatis dan interprestasinya12.  

 
Oleh karena itulah Hermeneutika 

Hukum berfungsi sebagai metode untuk 

interprestasi atas teks hukum / peraturan 

perundang-undangan yang dijadikan dasar 

���������������������������������������� �������������������
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�*�� ���������&���� ���  ������������ ��������� ������ ����	�����
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pertimbangannya serta interprestasi atas 

peristiwa dan fakta akan membantu hakim. 

Untuk memperjelas penemuan hukum 

atau law making dalam arti bahwa bukan 

hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya 

sudah ada, namun masih perlu ditemukan.  

Dalam penemuan hukum oleh hakim 

pada dasarnya menggunakan metode 

hukum berikut ini35 : 

1. Metode Interprestasi / penafsiran yaitu 

penerapan suatu teks perundang-

undangan terhadap kasus in concreto, 

untuk memasuki taraf penggunaan 

penalaran / penafsiran yang lebih rumit. 

2. Metode Argumentasi yaitu memperluas 

peraturan perundang-undangan yang 

terlalu sempit ruang lingkupnya 

kemudian diterapkan terhadap peristiwa, 
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sejenis, serupa mirip yang diatur dalam 

undang-undang. 

3. Metode Eksposisi / Konstruksi Hukum 

yaitu menjelaskan kata-kata atau 

membentuk pengertian hukum. 

Berkaitan dengan AUPB pengertian dari 
penemuan hukum adalah ditujukan sebagai 
proses pembentukan hukum oleh hakim 
PTUN, dalam menerapkan AUPB terhadap 
sengketa Tata Usaha Negara, atau dalam 
bahasa hukumnya “proses konkretisasi dan 
individualisasi AUPB yang bersifat abstrak 
(das sollen) dihadapkan pada peristiwa 
hukum (das sein).” 

 
  Menurut Aharon Barak : 

”Hakim yang baik adalah hakim 
dengan legitimasi yang dimilikinya mampu 
membuat dan menciptakan hukum lebih dari 
sekedar hukum, yaitu dapat menjadi 
jembatan terbaik yang dapat 
menghubungkan hukum an sich dengan 
masyarakatnya dan dapat menjadi 
pelindung bagi nilai-nilai konstitusi dan 
kemasyarakatan”13 
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Dimensi teori dan normatik yang 

selanjutnya dipakai pisau analisis, 

muaranya adalah peranan hakim sebagai 

pemangku putusan PTUN, merupakan figur 

sentral dalam proses peradilan TUN. 

Sebagai pendukung teori ini adalah 

peristilahan tentang Fiat Justitia, et 

pereat mundus yang berarti walau langit 

runtuh hukum harus ditegakkan oleh  

 seorang hakim yang tercerahkan 

(Enlightened Judges). 

Dikisahkan oleh Seneca, seorang hakim 
Piso, lengkapnya Lucius Calpurnius Piso 
Caesoninus (43 SM) menghukum mati 
seorang prajurit karena membunuh seorang 
laki-laki bernama Gayus. Ia memerintahkan 
seorang algojo untuk melaksanakan 
putusan itu. 

Sewaktu eksekusi dilaksanakan, 
Gayus dating, ternyata dia masih hidup. 
Sang algojo tidak jadi melaksanakan 
hukuman itu dan ia melapor kepada Piso 
bahwa Gayus masih hidup. Piso marah, 
memutuskan hukuman mati algojo, prajurit 
dan Gayus. Alasan Piso, algojo patut 
dihukum karena ia tidak melaksanakan 
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perintah eksekusi. Prajurit tetap dihukum 
karena demikian putusan hakim, dan gayus 
dihukum karena ia penyebab prajurit dan 
algojo di hukum mati. Piso kemudian 
berkata : “Fiat justitia, et pereat mundus”. 
Dalam bahasa Indonesia ucapan Piso ini 
diterjemahakan dengan, “ Hukum harus 
tegak walaupun langit runtuh”. 

 
Berkaitan dengan peranan hakim 

PTUN dalam memaknai AUPB sebagai batu 

uji memutus sengketa pertanahan, dengan 

belajar dari cerita dan pendapat Aharon 

Barak diatas maka yang harus senantiasa 

diperhatikan dari putusan hakim PTUN 

dalam memutus sengketa pertanahan. 

Putusan hakim yang wujudnya terdiri 

dari susunan kata (bahasa) yang 

sebenarnya mengandung kegiatan berfikir 

yuridik dari pembuatnya (hakim). Ia akan 

mengkonstatir, mensistimatir secara 

menyimpulkan. Kegiatan ini nampak 

teraplikasi dalam pemenuhan suatu 
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peraturan hukum yang akan diterapkan 

pada kumpulan peristiwa yang 

dikemukakan para pihak, ataupun dalam 

pola pikir  (motivasi), sehingga antara 

pertimbangan hukum dan keputusannya 

(amar) mempunyai suatu rangkaian yang 

logis. Tetapi  yang tidak kalah pentingnya, 

putusan harus memberikan keadilan 

individu dalam setiap kasus (perkara). 

 

 

 


