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BAB III 

ANOTASI DAN ANALISIS 9 PUTUSAN PTUN 

TENTANG SENGKETA PERTANAHAN 

A. Anotasi 9 Putusan PTUN  

1. Putusan No.30/G/TUN/1998/PTUN. Smg 

tertanggal 28 Desember 1998 antara Ny. 

Harjito Cs. (Para Penggugat) melawan 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya 

Daerah  tingkat II Salatiga (Tergugat ). 

 Penggugat mendaftarkan gugatannya 

ke PTUN Semarang untuk membatalkan 

sertifikat Hak Guna Bangunan No. 877 atas 

nama Ny. Andriani. Menanggapi gugatan 

tersebut, Tergugat menyampaikan bahwa 

tanah objek sengketa bukanlah tanah milik 

Penggugat ataupun Pemerintah Daerah 

Tingkat II Nomor 167 Desa Salatiga atas 

nama Djoa Khoen Gee tertanggal 19 
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September  1978 yang telah habis masa 

berlakunya sejak 24 September 1980.  

 Selanjutnya, pada tahun 1980 itu juga 

bekes pemegang Hak Guna Bangunan 

tersebut mengajukan perpanjangan hak 

kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Jawa Tengah melalui 

Tergugat ( sesuai Keputusan Presiden 

Nomor 32 Tahun 1979 ) dan Tergugat tidak 

memprosesnya, karena diatas tanah 

tersebut masih terdapat hubungan sewa 

menyewa dengan Pemda Tingkat II 

Kotamadya Salatiga yang harus terlebih 

dahulu diselesaikan Pemilik HGB tersebut. 

2. Putusan No. 70/G/1999/PTUNMDN/2000 

Jo. Putusan Kasasi No. 266 K/TUN/2001 

antara penggugat Yulius Pangaribuan 

melawan Kepala Kantor Pertanahan 
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Pematang Siantar (tergugat) dan Islam 

Rohadi (tergugat II Intervensi). 

 Bahwa penggugat mengajukan 

gugatan terhadap pembatalan sertifikat 

Hak Milik No. 747 yang diterbitkan 

tergugat. Penggugat telah mengajukan 

surat keberatan kepada tergugat pada 

tanggal 17 April 1997 agar di atas tanah 

yang penggugat kuasai tidak diterbitkan 

atas hak apapun. 

 Penggugat telah menguasai tanah 

tersebut sejak tahun 1959 hingga 1996 

(kurang lebih 37 tahun) tanpa adanya 

keberatan pihak lain. 

 Penerbitan SHM an Jayakin Panjaitan 

(tergugat II Intervensi) adalah pada saat 

proses pidana sedang berjalan yakni pada 

tanggal 23 April 1998. 
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3. Putusan No. 04/ G.TUN / 2001 / PTUN.YK 

Jo. Putusan Banding No. 10 / B / TUN / 

2002 / PT. TUN. SBY Jo. Putusan kasasi 

No. 373 K / TUN / 2002 dimana 

Syamsulhadi, dkk (penggugat) dan Drs. 

RMA Hanafiah (penggugat II Intervensi) 

melawan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman (Tergugat). 

 Penggugat adalah sebagai pemilik 

tanah dengan Letter C No. 295/Kld. 

Selanjutnya penggugat mengajukan 

permohonan kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sleman untuk 

menerbitkan sertifikat. 

 Namun ternyata di atas tanah milik 

penggugat telah diterbitkan sertifikat Hak 

Milik orang lain No. 5964/Catur Tunggal 

atas nama H. Musrini Daruslan dan 
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sertifikat No. 6479/Catur Tunggal atas 

nama Ir. Sri Warnijati Agra. 

4. Putusan No. 80/G/2005/PTUN-BDG Jo. 

Banding No. 81/B/2006/PT.TUN.JKT Jo. 

Putusan Kasasi No. 104 K/TUN/2006 

dimana Indah Sugianto (penggugat) 

melawan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Subang (tergugat) dan Nugroho 

Wijoyo sebagai (tergugat II intervensi). 

 Adalah sertifikat Hak Milik No. 286 

atas  nama H. Anah Sahroni yang menjadi 

obyek sengketa. Penggugat yang merasa 

tanah obyek sengketa adalah miliknya 

mengajukan gugatan ke PTUN Bandung 

untuk membatalkan sertifikat tersebut. 

5. Putusan No. 44/G/2006/PTUN-BDG Jo. 

364 K/TUN/2007 antara PT. Mecaf 

(penggugat) melawan Kepala Kantor 
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Pertanahan Kota Bandung (tergugat) dan 

Dapenma Pamsi (tergugat II intervensi). 

 Penggugat adalah pemilik sah Percell 

Jalan Raya Barat Nomor 439 Bandung di 

atas tanah Eigendom Verponding Nomor 

7702. Tetapi ternyata atas tanah tersebut 

telah diterbitkan sertifikat Hal Milik Nomor 

3723 atas nama Ivon Rahmawati. 

Menanggapi hal ini penggugat mengugatan 

ke PTUN Bandung. 

6. Putusan No. 45 /G /TUN. 2007/ PTUN.smg 

antara H. Mugiono, BA (penggugat) 

melawanKantor Pertanahan Kota Semarang 

serta Islam Rohadi (tergugat II intervensi) 

 Penggugat mengajukan gugatan yang 

tergolong sebagai gugatan negatif-fiktif. 

Diawali permohonan penerbitan sertifikat 

Hak Milik atas rumah dan tanah bekas 

milik Belanda yang terletak di Jl. Merapi 
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No. 13 Candi Baru Semarang. Bahwa meski 

sudah berulang-ulang tergugat didesak 

untk segera memproses namun tergugat 

tidak pernah menanggapi. 

 Adapun alasan dasar kepemilikan 

penggugat atas tanah di Jl Merapi Nomor 

13 Semarang (bekas Erfpacht Nomor 254) 

seluas 1169 m2 adalah didasarkan pada 

hibah yang dibuat oleh K.Herman Hansen 

kepada Penggugat  pada tahun 1956. 

7. Putusan No. 27/G/TUN/2008/PTUN.smg 

antara Huibert Andrian Brugman dan 

Frederik Brugman (penggugat) melawan 

Kantor Pertanahan Semarang (tergugat) 

serta Suharjo Terta (tergugat II intervensi) 

 Pasangan Gustaaf Brugman (suami) 

dan Charlotte Joshepine Lumaire (istri) 

pada tahun 1954 membeli sebidang tanah 

yang terletak di Jl. Teuku Umar Nomor 30A 
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Semarang dari PT “Asdministratiekantoor 

Versluis N.V.” dengan akta jual beli 

tertanggal 17 November 1954 di hadapan 

Raden Mas Suparapto wakil notaris. 

 Pasangan suami istri tersebut memiliki 

dua anak bernama Hiubert Andrian 

Brugman dan Frederik Lodewijk Brugman 

(penggugat). Dalam perkembangan cukup 

lama yaitu tahun 2001 penggugat 

mengetahui di atas tanah milik alm. orang 

tuanya telah terbit sertifikat Hak Milik 

Nomor 1559 an Suharjo Terta. Setelah 

mengetahui dan mencermati sertifikat 

dimaksud penggugat menemukan berbagai 

kejanggalan, bahkan sertifikat tersebut 

memiliki sejumlah cacat hokum. 

8. Putusan N0. 48/G/TUN/2009.Smg antara 

Ir. Edi Setiawan Wiro Atmojo (penggugat) 

melawan Kepala Kantor Pertanahan 
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Semarang (tergugat) serta Ir. Irwan 

Santosa, MBA (tergugat II intervensi). 

 Bermula dari seorang buruh tani 

(petani penggarap) bernama Tunggak 

mengalihkan hak garapan atas tanahnya 

seluas 1.192 m2 yang terletak di Jl. 

Rinjani, Desa Bendungan, Kecamatan 

Gajahmungkur, Semarang, kepada 

Letkol.TNI AD A. Soemamardoyo dan Tatiek 

Chatidjah pada tanggal 28-02-1976.  

 Selanjutnya pada tanggal 02-02-1982, 

R. Soekoco menghibahkan tanah tersebut 

kepada Ny. Soenarsih. Pada tahun yang 

sama persisnya pada tanggal 28-06-1982, 

Ny Soenarsih melimpahkan hak garapan 

atas tanah tersebut kepada Ir. Edi Setiawan 

Wiroatmodjo (penggugat). Seiring dengan 

berjalannya waktu, penggugat sekitar 

tahun 1995 di atas tanah yang dikuasainya 
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itu telah terbit sertifikat Hak Bangunan 

dengan No. 159/Bendungan atas nama Ir 

Irwan Santosa, MBA (tergugat II intervensi). 

 Penggugat melakukan penelusuran 

ternyata diperoleh fakta hukum adanya 

surat keterangan tidak dalam sengketa dari 

Kepala Kelurahan Gajah Mungkur 

(Suwardi, SH) yang digunakan dalam 

proses penerbitan sertifikat tersebut palsu. 

 Selain itu diperoleh pula surat 

pengalihan hak garapan dari Kuswandi 

atas tanah obyek sengketa kepada Subekti 

pada tanggal 24 Juli 1977 juga palsu, 

dimana pelakunya dipidana PN Semarang. 

9. Putusan No. 16/G/TUN/2010/PTUN.Smg 

antara Tuan Richard Widianto dan kawan-

kawan (penggugat) melawan Kepala Kantor 

Pertanahan Kota Tegal serta Ny. Suciyati 
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Sugiarto dan Ny. Vivi Dewianti Tantujojoyo 

(tergugat II intervensi) 

 Adalah surat keputusan tergugat 

Nomor 500/229/2007 tanggal 21 Maret 

perihal Permohonan Hak atas tanah yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa 

dikarenakan tanah (Negara) yang 

dimohonkan oleh para penggugat statusnya 

dalam sengketa penguasaan dengan bekas 

pemiliknya Nugroho Tantujoyo, maka para 

penggugat dapat mengajukan permohonan 

atas tanah tersebut setelah masalah 

keperdataan dengan bekas pemilik 

diselesaikan terlebih dahulu. 

B. Analisis 9 PUTUSAN PTUN 

Kajian Yuridis berdasar fakta-fakta 

persidangan yang ada. 

1. Terhadap putusan pertama 



���

�

 Berdasarkan hasil pemeriksaan tanah 

di tempat yang tersebut dalam  sertifikat 

objek gugatan, dalam Pertimbangan 

Hukumnya Majelis Hakim yang mengadili 

perkara ini memperoleh fakta bahwa 

ternyata juga terdapat bengunan Rumah 

Toko yang bukan milik Penjual yang dihuni 

Penggugat yang sebagian berdiri diatasnya. 

 Dengan demikian Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa Akta Jual Beli Nomor 

21 tertanggal 24 Desember 1997 tersebut 

yang menjadi alas hak terbitnya Sertifikat 

Hak Guna Bangunan Nomor 877 atas nama 

Ny. Andriyani, SH. itu didasarkan pada 

suatu keadaan yang tidak benar, oleh 

karena itu tidak dapat dipakai sebagai 

dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna 

Bangunan tersebut. Tegasnya, Sertifikat 
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Hak Guna Bangunan Nomor 877 telah 

dibuat dengan alas hak yang tidak benar. 

Penerbitan sertifikat HBB no. 877 a.n. 

nyonya Indriani S.H. bertentangan AUPB 

khususnya azas permainan yang layak. 

Pertimbangan adanya pelanggaran ini, 

artinya semata-mata untuk memberi 

tekanan atau arahan kepada tergugat 

(kepala Kantor Pertanahan) agar sejak awal 

seharusnya prosedur penerbitan sertifkat 

dimaksud diteliti lebih jeli, serta 

memberikan info seluas-luasnya kepada 

masyarakat khususnya yang keberatan 

dengan terbitnya sertifikat dimaksud. 

Corak pemaknaan hakim PTUN 

tentang AUPB mengikuti pemaknaan luas 

tentang AUPB, yakni memasukkan prinsip 

kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh 

kepala kantor pertanahan selaku pejabat 
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TUN sehingga sertifikat sebagai KTUN 

bertentangan dengan AUPB telah terpenuhi 

serta berimplikasi terhadap putusan. 

Penemuan AUPB, meskipun hampir 

semua metode dipakai tetapi menurut 

penulis dalam putusan ini cenderung 

menggunakan metode argumentasi yaitu 

tahapan prosedur penerbitan sertifikat 

telah disimpangi ( tidak dilakukan 

prosesnya oleh kepala kantor pertanahan ). 

2. Terhadap putusan kedua  

Bahwa dari fakta-fakta hukum di 

persidangan pada akhirnya majelis hakim 

membatalkan sertifikat Hak Milik No. 747 

atas nama Jayakin Panjaitan. 

SHM no. 747 a.n. Jayakin Panjaitan 

bertentangan dengan AUPB khususnya 

azas mencampur adukkan kewenangan. 
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Disini artinya semata-mata untuk 

memberi tekanan atau arahan kepada 

tergugat (kepala Kantor Pertanahan) agar 

dalam menerbitkan sertifikat tidak 

menggunakan kewenangan di luar maksud 

pemberian wewenang tersebut 

(detournement de pounair). 

Corak pemaknaan hakim PTUN 

tentang AUPB mengikuti pemaknaan luas 

tentang AUPB, yakni memasukkan prinsip 

kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh 

kepala kantor pertanahan selaku pejabat 

TUN sehingga sertifikat sebagai KTUN 

bertentangan dengan AUPB telah terpenuhi 

serta berimplikasi terhadap putusan. 

Penemuan AUPB meskipun hampir 

semua metode dipakai tetapi menurut 

penulis dalam putusan ini cenderung 

menggunakan metode eksposisi yaitu 
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mengkonkretisasi AUPB yaitu kewenangan 

penerbitan sertifikat seharusnya menunggu 

proses pidana selesai. Oleh karena 

penerbitan sertifikat masih dalam sengketa, 

ini menunjukkan bukti mencampur 

adukkan kewenangan. 

3. Terhadap putusan ketiga 

 Mengetahui perihal telah 

diterbikannya dua sertifikat tersebut 

penggugat mengajukan gugatan 

pembatalan dua sertifikat dimaksud. Dari 

fakta persidangan akhirnya diperoleh fakta 

hukum kepemilikan H. Musrini Daruslan 

dan Ir. Sri Warnijati Agra tidak mempunyai 

legalitas, sehingga kedua sertifikat 

dimaksud harus dibatalkan. SHM no. 927 

a.n. Yulius Pangaribuan bertentangan 

dengan AUPB, azas kepastian hukum. 
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Disini artinya semata-mata untuk 

memberi tekanan atau arahan kepada 

tergugat (kepala Kantor Pertanahan) agar 

dalam menerbitkan sertifikat menghormati 

hak yang telah diperoleh seseorang 

berdasarkan UU secara benar. 

Corak pemaknaan hakim PTUN 

tentang AUPB mengikuti pemaknaan luas 

tentang AUPB, yakni memasukkan prinsip 

kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh 

kepala kantor pertanahan selaku pejabat 

TUN sehingga sertifikat sebagai KTUN 

bertentangan dengan AUPB telah terpenuhi 

serta berimplikasi terhadap putusan. 

Penemuan AUPB meskipun hampir 

semua metode dipakai tetapi menurut 

penulis dalam putusan ini cenderung 

menggunakan metode eksposisi yaitu 

mengkonkretisasi AUPB tentang legalitas 
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adalah tujuan penerbitan sertifikat yang 

menuju kepada kepastian hokum. 

4. Terhadap putusan keempat 

Dari bukti di persidangan itulah 

kemudian majelis hakim membatalkan 

sertifikat Hak Milik No, 286 atas nama H. 

Sahroni dengan mendasarkan ketentuan 

pasal 41 ayat (1) huruf e PP No. 24 Tahun 

1997 Jo. PP No. 10 Tahun 1961. 

Penerbitan SHM no. 286 a.n. H. 

Sahroni bertentangan dengan AUPB 

khususnya azas kebijaksanaan. 

Disini artinya semata-mata untuk 

memberi tekanan atau arahan kepada 

tergugat (kepala Kantor Pertanahan) agar 

dalam menerbitkan sertifikat harus 

berpandangan luas dengan 

menghubungkan dampak lingkungan dari 

penerbitan sertiifikat itu sendiri. 
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Corak pemaknaan hakim PTUN 

tentang AUPB mengikuti pemaknaan luas 

tentang AUPB, yakni memasukkan prinsip 

kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh 

kepala kantor pertanahan selaku pejabat 

TUN sehingga sertifikat sebagai KTUN 

bertentangan dengan AUPB telah terpenuhi 

serta berimplikasi terhadap putusan. 

Penemuan AUPB meskipun hampir 

semua metode dipakai tetapi menurut 

penulis dalam putusan ini cenderung 

menggunakan metode argumentasi yaitu 

mengkonkretisasi AUPB sebagai aturan 

dasar yang harus ditempuh untuk 

penerbitan sertifikat. 

5. Terhadap putusan kelima 

 Setelah melalui proses persidangan 

akhirnya PTUN Bandung mengabulkan 
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gugatan penggugat dan menyatakan batal 

sertifikat obyek sengketa.  

Penerbitan SHM no. 3723 a.n. Ivon 

Rahmawati bertentangan dengan AUPB 

khususnya azas kesamaan dalam 

mengambil keputusan (non diskriminasi). 

Disini artinya semata-mata untuk 

memberi tekanan atau arahan kepada 

tergugat (kepala Kantor Pertanahan) agar 

hal serupa (penerbitan sertifikat) berlaku 

untuk pihak lain yang memenuhi peraturan 

perundang-undangan, sehingga tidak ada 

pilih kasih dalam penerbitan sertifikat. 

 Corak pemaknaan hakim PTUN 

tentang AUPB mengikuti pemaknaan luas 

tentang AUPB, yakni memasukkan prinsip 

kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh 

kepala kantor pertanahan selaku pejabat 

TUN sehingga sertifikat sebagai KTUN 
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bertentangan dengan AUPB telah terpenuhi 

serta berimplikasi terhadap putusan. 

Penemuan AUPB menggunakan 

metode argumentasi khususnya metode 

interprestasi  yaitu mengkonkretkan AUPB 

yang terlalu abstrak, dimana penafsiran 

terbitnya sertifikat tidak mempunyai alas 

yang kuat. 

6. Terhadap putusan keenam 

Setelah melalui proses persidangan 

akhirnya majelis hakim yang mengadili 

gugatan negatif-fiktif ini mengabulkan 

gugatan penggugat serta memerintahkan 

tergugat untuk segera memproses 

penerbitan sertifikat atas nama penggugat.  

SHM bekas erfpacht no. 254 a.n. H. 

Mugiyono bertentangan dengan AUPB 

khususnya azas bertindak cemat. 
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Disini artinya semata-mata untuk 

memberi tekanan atau arahan kepada 

tergugat (kepala Kantor Pertanahan) agar 

dalam menerbitkan sertifikat tidak ceroboh 

(hati-hati) menolak permohonan penerbitan 

SHM, perlu pendalaman fakta di lapangan 

sehingga dampak kerugian kepentingan 

masyarakat tidak terjadi. 

 Corak pemaknaan hakim PTUN 

tentang AUPB mengikuti pemaknaan luas 

tentang AUPB, yakni memasukkan prinsip 

kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh 

kepala kantor pertanahan selaku pejabat 

TUN sehingga sertifikat sebagai KTUN 

bertentangan dengan AUPB telah terpenuhi 

serta berimplikasi terhadap putusan. 

Penemuan AUPB menggunakan 

metode interprestasi yaitu 

mengkonkretisasi AUPB dimana penerbitan 
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sertifikat hanya didukung hibah dibawah 

tangan, menunjukkan bahwa tidak teliti 

(tidak cermat). 

2. Terhadap putusan ketujuh 

Setelah melalui persidangan akhirnya 

majelis hakim membatalkan sertifikat Hak 

Milik Nomor 1559 atas nama Suharjo Terta 

(tergugat II intervensi) dimaksud.  

Penerbitan SHM no. 1559 a.n. Suharjo 

Tirta bertentangan dengan AUPB 

khususnya azas keadilan dan kewajaran. 

Disini artinya semata-mata untuk 

memberi tekanan atau arahan kepada 

tergugat (kepala Kantor Pertanahan) agar 

sebelum menerbitkan sertifikat dipastikan 

tentang sengketa yang muncul sehingga 

jelas status tanah tidak dalam sengketa. 

Corak pemaknaan hakim PTUN 

tentang AUPB mengikuti pemaknaan luas 
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tentang AUPB, yakni memasukkan prinsip 

kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh 

kepala kantor pertanahan selaku pejabat 

TUN sehingga sertifikat sebagai KTUN 

bertentangan dengan AUPB telah terpenuhi 

serta berimplikasi terhadap putusan. 

Penemuan AUPB menggunakan 

metode interprestasi yaitu 

mengkonkretisasi AUPB perihal penerbitan 

sertifikat bila dikaji masih dalam status 

tanah dalam sengketa. 

3. Terhadap putusan ke delapan 

 Diperoleh surat pengalihan hak 

garapan dari Kuswandi atas tanah obyek 

sengketa kepada Subekti pada tanggal 24 

Juli 1977 juga palsu, dimana pelakunya 

telah dijatuhi hukuman pidana oleh 

Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 

613/PID/B/2005/PN.Smg pada tanggal 21 
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Oktober 2005 yang telah berkekuatan 

hokum tetap. Penggugat kemudian 

mengajukan gugatan pembatalan sertifikat 

Hak Guna Bangunan dimaksud melalui 

PTUN Semarang. 

 Setelah melalui proses persidangan 

akhirnya majelis hakim PTUN mengabulkan 

gugatan penggugat dan membatalkan 

sertifikat HGB di maksud.  

Penerbitan SHGB no. 159 a.n. Ir. 

Irwan Santoso bertentangan AUPB yakni 

azas meniadakan keputusan yang batal. 

Disini artinya semata-mata untuk 

memberi tekanan atau arahan kepada 

tergugat (kepala Kantor Pertanahan) agar 

penerbitan sertifikat yang dilakukan 

tergugat dan ternyata keliru, disampaikan 

kepada penggugat serta kewajiban tergugat 

untuk memproses SHGB an. penggugat. 
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Corak pemaknaan hakim PTUN 

tentang AUPB mengikuti pemaknaan luas 

tentang AUPB, yakni memasukkan prinsip 

kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh 

kepala kantor pertanahan selaku pejabat 

TUN sehingga sertifikat sebagai KTUN 

bertentangan dengan AUPB telah terpenuhi 

serta berimplikasi terhadap putusan. 

Penemuan AUPB meskipun hampir 

semua metode dipakai tetapi menurut 

penulis dalam putusan ini cenderung 

menggunakan metode argumentasi yaitu 

warkah yang menjadi dasar penerbitan 

sertifikat ternyata palsu (keadaan keliru). 

4. Terhadap putusan kesembilan 

 Dalam pertimbangan hukumnya 

majelis hakim PTUN Semarang yang 

mengadili dan memeriksa perkara ini 

berpendapat bahwa telah terjadi sengketa 
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hukum tentang siapa yang paling berhak 

untuk memiliki tanah obyek sengketa.  

 Menurut majelis hakim yang paling 

berhak mengajukan permohonan sertifikat 

kepemilikan tanah obyek sengketa adalah 

penggugat dan selanjutnya membatalkan 

keputusan tergugat Nomor 500/229/2007 

tanggal 21 Maret 2007 serta 

memerintahkan tergugat untuk memproses 

permohonan HAT yang dimohonkan. 

Permohonan penerbitan SHM bekas 

tanah negara yang tidak dikabulkan (sesuai 

surat kepala Kantor Pertanahan no. 

560/229/2007 tanggal 21 Maret 2007) 

bertentangan dengan AUPB khususnya 

azas pengharapan yang wajar. 

Disini artinya semata-mata untuk 

memberi tekanan atau arahan kepada 

tergugat (kepala Kantor Pertanahan) agar 
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dalam menolak penerbitan SHM perlu 

mengetahui kehendak dan harapan 

pemohon sertifikat dengan kewajaran. 

 Corak pemaknaan hakim PTUN 

tentang AUPB mengikuti pemaknaan luas 

tentang AUPB, yakni memasukkan prinsip 

kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh 

kepala kantor pertanahan selaku pejabat 

TUN sehingga sertifikat sebagai KTUN 

bertentangan dengan AUPB telah terpenuhi 

serta berimplikasi terhadap putusan. 

Penemuan AUPB meskipun hampir 

semua metode dipakai tetapi menurut 

penulis dalam putusan ini cenderung 

menggunakan metode interprestasi yaitu 

penggunaan penalaran tentang alas hak 

terbitnya sertifikat tidak didukung bukti 

yang kuat. 

1. PEMAKNAAN HAKIM PTUN TENTANG AUPB 
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 Berkaitan dualisme pemaknaan AUPB  

 Dalam perspektif undang-undang 

Nomer 9 tahun 2004 secara tajam dan 

terpecaya, makna pengakhiran (happy 

ending) yang bagus dari dualisme 

pemaknaan AUPB hakim PTUN. 

 Kalimat tersebut, justru ada pada 

bagian konsiderans undang-undang No. 9 

Tahun 2004 berikut ini, yang sengaja 

penulis tampilkan. 

 oleh karena itu perlu dipikirkan adanya 
landasan atau dasar hukum sebagai tmpat 
berpijak penggunaan AUPB sebagai 
pertimbangan hukum dalam menjatuhkan 
putusan-putusan hakim PTUN. 

 
 Dari rumusan diatas, maka landasan 

hukum penerapan AUPB adalah pasal 53 

ayat (2) huruf b UU No.9 Tahun 2004, 

sekaligus dualism pemnggunaan AUPB 

sebagai tolok ukur KTUN benar berakhir 

secara signifikan. 
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 Hal ini semakin terpatri berkaitan 

keharusan penerapan AUPB sebagai tolok 

ukur / batu uji terhadap KTUN bagi hakim 

PTUN, dengan adanya pedoman teknis 

administrasi dan teknis PTUN, edisi 2007 

oleh Mahkamah Agung Rebpublik 

Indonesia. Dalam hal. 64 angka 6 dapat 

kita simak sebagai berikut :  

“Hakim harus menguraikan secara jelas 
dalam pertimbangan hukum putusannya, 
sebagai konsekuensi terjadi pelanggaran 
thd AUPB, maka AUPB dimaksud harus 
dicantumkan dalam Dictum putusan sebagai 
norma membatalkan KTUN yang digugat”. 
 

2.  IMPLIKASI PEMAKNAAN HAKIM TENTANG 

 AUPB TERHADAP PUTUSAN 

a. Pemaknaan AUPB sebagai living law 

 Telah disebut dimuka penulisan tesis 

ini bertujuan untuk menggali, mengungkap 

dan menganalisis pemaknaan hakim 

tentang AUPB dan implikasinya terhadap 9 

putusan PTUN, ternyata 9 putusan itu 
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telah menemukan dan membentuk hukum 

dari AUPB (living law). 

b. Pemaknaan AUPB, perlindungan 

masyarakat & pengawasan pejabat TUN 

 Pembatalan 9 sertifikat sengketa 

pertanahan oleh hakim PTUN dilakukan 

karena bertentangan dengan AUPB. 

 Penjelasan yang bisa direfleksikan, 

dijadikannya AUPB sebagai tolok ukur 

terhadap sertifikat dimaksud yang tidak 

melindungi kepentingan masyarakat karena 

tidak mencerminkan norma etis 

pemerintahan yang seharusnya dipatuhi 

dan diperhatikan kepala kantor pertanahan 

selaku pejabat TUN. 

 Bahwa jiwa dari AUPB dalam 

perspektif UU no.9 Tahun 2004, untuk 

melindungi masyarakat dari tindakan 
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sewenang-wenang kepala kantor 

pertanahan selaku pejabat TUN. 

 Pada hakekatnya dengan mengajukan 

gugatan ke PTUN, masyarakat telah 

menggunakan hak-haknya untuk 

mengoreksi tindakan kepala kantor 

pertanahan yang keliru melalui kontrol 

PTUN (Yudicial control). Bahwa jiwa dari 

AUPB berorientasi pada pemantauan 

kekuasaan agar terhindar kesewenang-

wenangan pemerintah. 

c. Menemukan AUPB dengan metode 

interprestasi (penafsiran) 

 Dari 9 putusan PTUN tentang sengketa 

pertanahan yang diteliti ternyata 

indikasinya sumber sengketa 

keseluruhannya terletak pada kualitas 

sumber daya manusia aparat kantor 

pertanahan menimbulkan sengketa.  



���

�

 Sengketa yang dimaksud adalah 

sengketa perdata berkenaan dengan 

masalah tanah, tegasnya penggugat merasa 

tidak ada perlindungan hukum. 

  Dari merunut pertimbangan hukum 9 
putusan menempuh jalur  non litigasi 
namun tidak membuahkan hasil sehingga 
menembuh jalur litigasi.sengketa 
pertanahan dimaksud kelihatan penggugat 
(Masyarakat pencari keadilan) telah  
 Gambar dibawah ini mengilustrasikan 
hubungan antara pemaknaan hakim 
tentang AUPB dengan produk putusan. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gambar. Implikasi pemaknaan hakim tentang AUPB 
terhadap produk putusan 

   
 Dengan demikian dapat kita maknai Hakim 

PTUN dalam pemaknaan konsep AUPB ditinjau 

Karakteristik Pemaknaan 
Hakim tentang AUPB 

Implikasi pada 
Putusan 

Pemaknaan hukum 
tentang AUPB sebagai 
kaidah hukum yang 
harus dipatuhi Kepala 
Kantor Pertanahan 
selaku Pejabat TUN 

Melanggar nilai 
Kepatutan & Asas2 
keadilan di masy 
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dari perspektif Undang-Undang No.9 th 2004 

tentang PTUN, telah melahirkan produk 

putusan yang ideal. 

 Terdapat berbagai macam jenis penafsiran 

hukum dilihat dari perspektif teoritis. Ada 

banyak metode interprestasi yang satu sama 

lainnya saling melengkapi. Tiap-tiap metode 

memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada 

petunjuk tentang metode mana yang 

sesungguhnya harus digunakan dalam menilai 

suatu kasus konkret. 

 Oleh karena itu terdapat banyak metode 

penafsiran hukum yang dapat ditempuh oelh 

hakim terutama kaitannya dengan kegiatan 

memutus suatu perkara yang diajukan 

kepadanya. Hakim sendiri bebas memilih 

metode mana yang dianggap paling cepat dan 

cocok untuk perkara tersebut. Dengan 

perkataan lain, tidak ada kewajiban bagi 
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Hakim untuk terikat dan mengikuti satu 

metode penafsiran hukum tertentu di dalam 

memutus suatu perkara dengan mengabaikan 

metode penafsiran hukum yang lain. 

 Namun demikian, praktik sehari-hari 

menunjukan adanya hubungan yang sangat 

erat antara karakteristik penafsiran hukum 

dengan putusan hakim. Baik tidaknya atau 

berbobot tidaknya kualitas putusan hakim 

salah satunya dapat dilihat dari bagaimana 

hakim menafsiran konsep AUPB, dikaitkan 

dengan perkara yang akan diputus serta 

kontekstualisasinya dengan pertumbuhan dan 

perkembangan masyarakat. 

 Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa 

untuk mewujudkan tujuan hukum yang 

sesungguhnya yakni menjadikan hukum yang 

mengabdi kepada manusia untuk mewujudkan 

keadilan di masyarakat dan kebahagiaan bagi 
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warga masyarakatnya, semua metode 

penafsiran perlu dikerahkan (penafsiran yang 

luas). 

 Perkembangan pada ilmu hukum harus 

melibatkan pula ilmu sosiologi hukum, sejarah 

hukum, dan filsafat hukum, sesuai dengan:  

 Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 th 2009 tentang 
kekuasaan kehakiman menjelaskan ”hakim dan 
hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 
yang hidup dalam masyarakat”. 
 

 Penjelasan AUPB yang belum ada 
pedoman tehnis berupa PP yang secara detail 
mengatur substansi (matter of law or question 
of law) timbul kekosongan hukum.  

Menyikapi hal ini, apabila terjadi sengketa 
di Pertanahan di PTUN hakim PTUN dalam 
melaksanakan fungsi dan kewenangan 
kehakiman diberikan otonomi-kebebasan. 
Otonomi kebebasan tersebut mencakup : 1 
1. Menafsirkan AUPB sesuai undang-undang 

no. 9 tahun 2004. 
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2.  Mencari dan menemukan AUPB sebagai 

kaidah hukum 

3. Menciptakan hukum baru dari AUPB 

untuk menghadapi kekosongan hukum. 

4. Dibenarkan pula melakukan contra legem 

apabila hukum positif dari AUPB justru 

beretentangan kepentingan masyarakat. 

5. Memiliki otonomi yang bebas didalam 

AUPB mengikuti yurisprudensi. 

�Dengan fungsi dan kewenangan yang demikian 

itu, hakim  PTUN dibenarkan bertindak 

menciptakan hukum. Kewenangan tersebut 

dilakukan melalui mekanisme Judge made law 

terbatas pada kasus sengketa pertanahan.  

Ini proses konkritisasi dan individualisasi 

peraturan hukum yang bersifat umum dengan 

mengingat peristiwa konkret. 2 
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 “Hal tersebut selaras pula dengan 
6kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 
keadilan yang hidup dalam masyarakat, 
sehingga nantinya putusan hakim pun sesuai 
dengan hukum dan rasa keadilan 
masyarakat”.3 Ketika menghadapi sengketa 
pertanahan maka hakim dapat mempedomani 
ajaran doktrin penyalahgunaan keadaan 
(misbruik van omstandigheiden)4 sebagai pisau 
analisa tentang terbitnya setifikat sengketa 
pertanahan. Melalui interpretasi yang baik5. 

 
Implikasi pemaknaan Hakim tentang 

AUPB terhadap produk putusan, perlu 

didukung oleh keaktifan hakim PTUN dalam 

menemukan AUPB sebagai kaidah hukum. 
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