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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No. 

156/PK/Pdt/2013 

Berdasarkan perkara No. 156/PK/Pdt/2013, Pemohon Peninjauan 

Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding yaitu Ny. 

Suhedi Tri Rahayu, selaku isteri sah/ahli waris Azad Syukur, telah 

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah 

Agung No.2141 K/Pdt/2010 tanggal 23 Maret 2011 yang telah 

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon 

Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding 

yaitu Ny. Hj. Siti Zuhriyah dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali 

dahulu Pemohon Kasasi II dan III/Tergugat II dan III/Para Pembanding 

yaitu Sri Lestari binti Ny. Atmorejo dan Slamet, dengan posita gugatan 

sebagai berikut: 

Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan 

yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta (lebih dikenal dengan nama Jalan KH. Hasyim Asyhari), yang 

tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 767, seluas ± 212 m², atas nama 

Ny. Siti Zuhriah binti Mochamad Moechtarom (Penggugat), yang 

selanjutnya disebut sebagai tanah dan bangunan objek sengketa. 

Tanah dan bangunan objek sengketa yang sekarang milik sah 

Penggugat adalah hasil warisan (pembagian warisan) dari orang tua 
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Penggugat sebagaimana pembagian Hak Bersama yang dibuat di hadapan 

Notaris Silviani Tri Budi Esti, S.H. 

Tanah dan bangunan objek sengketa yang saat ini tercatat dalam 

Sertifikat Hak Milik No. 767 dahulu adalah asal dari M.12 atas nama M. 

Moechtarom (orang tua Penggugat). 

Sebelum pembagian Hak Bersama, tanah dan bangunan objek 

sengketa pernah dipersoalkan/diajukan gugatan oleh Tergugat I di 

Pengadilan Negeri Surakarta yaitu pada tahun 1982 dan tahun 1083 dalam 

perkara No. 842/1982/Pdt.G dan No. 308/1983/Pdt.G/PN.Ska Jo. 

566/1983/Pdt.Smg Jo. No.3276K/Pdt/1985, namun semuanya ditolak. 

Hingga perkara tersebut diputus di Mahkamah Agung Republik 

Indonesia pada tahun 1985, Tergugat I tidak pernah mau meninggalkan 

tanah dan bangunan objek sengketa, padahal pihak lain yang menghuni 

tanpa hak sudah secara sadar dan sukarela mengosongkan/meninggalkan 

tanah dan bangunan objek sengketa, hingga akhirnya tanah dan bangunan 

objek sengketa menjadi milik Penggugat berdasarkan warisan. 

Sejak tanah dan bangunan objek sengketa menjadi milik 

Penggugat, sudah berkali-kali Penggugat meminta kepada Tergugat I 

(termasuk Tergugat II dan III yang juga menghuni secara tidak sah oleh 

karena tanpa seizin Penggugat selaku pemilik sah, namun semuanya baik 

Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III sama sekali tidak 

mengindahkan. 

Penghunian tanah dan bangunan objek sengketa oleh Tergugat I, 

Tergugat II dan Tergugat III tanpa hak yang sah adalah merupakan 
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perbuatan melawan hukum, yang jelas-jelas merugikan Penggugat baik 

materiil maupun immateriil. 

Kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dengan asumsi 

apabila tanah dan bangunan yang dihuni oleh Tergugat I, Tergugat II 

maupun Tergugat III disewakan kepada pihak lain, maka Penggugat akan 

mendapat uang sewa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per 

tahun. Sehingga selama ini, terhitung sejak tanah dan bangunan sah milik 

Penggugat yaitu sejak tahun 2004, kerugiannya adalah sebesar 

Rp10.000.000,- X 5 tahun = Rp50.000.000,-. 

Sedangkan kerugian immateriil yang diterima oleh Pengugat oleh 

karena merasa tertekan batinnya dengan penghunian tidak sah tersebut, 

apabila dihitung dengan nilai uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu 

milyar Rupiah). 

Dengan adanya penghunian yang tidak sah tersebut patut Tergugat 

I, Tergugat II, dan Tergugat III, maupun siapa saja yang mendapatkan hak 

darinya untuk dihukum menyerahkan dan/atau mengosongkan tanah objek 

sengketadan patut pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dihukum 

untuk mengganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana 

posita Penggugat  pada point nomor 8 dan 9, dan denda keterlambatan 

pengosongan tanah dan bangunan obyek sengketa sebesar Rp100.000,- 

(seratus ribu Rupiah) per hari terhitung sejak gugatan ini 

diajukan/didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta hingga putusan 

berkekuatan hukum tetap. 
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Terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi 

yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut: 

Gugatan Penggugat disusun sangat tidak sempurna, sehingga tidak 

memenuhi syarat sahnya sebuah surat gugatan. Penggugat dalam 

gugatannya tidak menyebutkan domisili/tempat tinggal Penggugat, yang 

tertulis dalam gugatan hanyalah nama Penggugat saja, padahal susunan 

suatu gugatan haruslah jelas pihak-pihaknya baik Penggugat maupun 

Tergugat (pihak yang berperkara) beserta domisili/tempat tinggalnya. Oleh 

karena gugatan Penggugat tidak menyebut domisili/tempat tunggal 

Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi 

syarat sahnya suatu gugatan. 

Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel). Yang menjadi objek 

sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di suatu tempat 

dalam hal ini di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta, oleh karenanya dalam gugatan harus disertakan batas-batas 

yang menjadi objek sengketa untuk memperjelas letak objek sengketa 

sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap  tanah yang menjadi objek 

sengketa. Namun demikian dalam gugatan Penggugat tidak menyebut 

batas-batas yang menjadi objek sengketa, maka akibat tidak disebutkannya 

batas-batas tanah yang menjadi sengketa, maka seandainya gugatan 

Penggugat dikabulkan, maka perkara tidak dapat dieksekusi (non 

excecutable) oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur 

libel). 
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Gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya. Selain para 

Penggugat masih tedapat lagi seorang bernama Ibu Mulyo Sumarto yang 

juga tinggal menetap bersama Para Tergugat di tempat yang sama, 

sehingga apabila Para Tergugat dijadikan subyek hukum gugatan, sudah 

seharusnya pula Ibu Mulyo Sumarto juga dijadikan pihak sebagai subyek 

hukum dalam perkara ini. Apabila Penggugat In Person dalam sidang 

mediasi juga mengakui keberadaan Ibu Mulyo Sumarto yang juga tinggal 

dan menetap bersama para Tergugat di tempat yang sama. Oleh karena itu 

gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya. 

Amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta 

No.91/Pdt.G/2009/PN.Ska, tanggal 22 Oktober 2009 adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan objek sengketa yang 

terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta (lebih dikenal dengan nama Jalan KH. Hasyim Asyhari), 

yang terletak dalam Sertifikat Hak Milik No. 767, seluas ± 212 m² atas 

nama Ny. Siti Zuhriah binti Mochamad Moechtarom adalah sah milik 

Penggugat; 

3. Menyatakan secara hukum bahwa penghunian yang dilakukan oleh 

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maupun siapa saja yang 

mendapat hak darinya di atas tanah dan bangunan objek sengketa 

tersebut adalah perbuatan melawan hukum; 
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4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun siapa saja 

yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah dan bangunan 

objek sengketa tersebut; 

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar 

denda keterlambatan penyerahan tanah dan bangunan objek sengketa 

tersebut kepada Penggugat sebesae Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) 

tiap hari, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum 

tetap sampai dengan penyerahan tanah dan bangunan objek sengketa 

tersebut kepada Penggugat; 

6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; 

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara 

tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar 

Rp606.000,- (enam ratus enam ribu Rupiah); 

Amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 78/ Pdt/ 

2010/PT.Smg, tanggal 7 April 2010 adalah sebagai berikut: 

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding; 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Oktober 

2009 Nomor: 91/Pdt.G/2009/PN.Ska, yang dimohonkan banding 

tersebut; 

3. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya 

perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding 

sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru 

yang perlu dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan 



46 

 

Tingkat Pertama. Setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari 

berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti 

kedua belah pihak yang diajukan di persidangan, dan surat-surat lain yang 

berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan  Negeri 

Surakarta tanggal 22 Oktober 2009 Nomor 91/Pdt.G/2009/PN.Ska., 

Memori Banding dari kuasa Tergugat I,II, III/Pembandng maka 

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbagan-pertimbangan hukum 

dan kesimpulan yang menjadi dasar  putusan Pengadilan Tingkat Pertama 

telah tepat dan benar, sesuai dengan hukum dan keadilan, oleh karena itu 

dapat diterima dan disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan selanjutnya  

diambil alih serta dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri untuk 

memutus di tingkat banding. 

Amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2141 K/Pdt/2010, tanggal 

23 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. AZAD 

SYUKUR, 2. SRI LESTARI binti ATMOREDJO, 3. SLAMET 

tersebut; 

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III untuk membayar 

biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi ini sebesar 

Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah); 

Mahkamah Agung menyatakan keberatan Pemohon Kasasi tidak 

dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, 

mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang 
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suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada 

tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat Kasasi hanya berkenaan 

dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum 

yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam 

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila 

pengadilan tidak bewenang atau melampaui batas wewenangnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang NO. 14 tahun 

1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009. 

Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan 

hukum dan undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh 

Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak. Karena keberatan Pemohon 

Kasasi tersebut di atas merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat 

penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana merupakan alasan kasasi 

yang dianggap tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi. 

Sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, 

yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2141 K/Pdt/2010, tanggal 23 Maret 

2011 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding  pada 

tanggal 21 November 2012 kemudian terhadapnya oleh isteri Pemohon 

Kasasi/Tergugat I/Pembanding yang bernama Ny. Suhedi Tri Rahayu 

selaku ahli warisnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat 

kuasa khusus tanggal 5 Desember 2012 diajukan permohonan peninjauan 

kembali secara lisan pada tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana 
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ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 

03/Pdt.PK/2012/PN.Ska, Jo. No. 91/Pdt.G/2009/PN.Ska, yang dibuat oleh 

Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana disertai dengan 

memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2012 

itu juga. 

Setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang 

pada tanggal 7 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan 

kembali dari Pemohon Kasasi/Tegugat I/Pembanding diajukan jawaban 

memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Surakarta pada tanggal 14 Januari 2013. 

Permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya 

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, 

maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal 

dapat diterima. 

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan 

Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada 

pokoknya ialah: 

Tergugat I prinsipal/Pemohon Banding/Pemohon kasasi pada saat 

Peninjauan Kembali (PK) ini diajukan telah meninggal dunia dan 

kedudukan hukum dalan perkara ini digantikan oleh istri/ahli warisnya 

yang sah (bukti kematian & surat nikah terlampir). Bahwa dengan 

demikian berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Pasal 68 
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permohonan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik 

Indonesia) adalah sah secara hukum. 

Relaas pemberitahuan aras putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 

2141 K/Pdt/2010 diterima oleh ahli waris Tergugat 

I/Pembandung/Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2012 sehingga 

demikian permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajuakan dalam 

tenggang waktu sebagaimana ketentuan pada Pasal 67 Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1985. 

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) diajukan karena Pemohon 

keberatan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang hanya 

mengambil begitu saja pertimbangan di tingkat Judex Facti yang jelas-

jelas dalam amar putusannya terdapat kekhilafan hakim atau suatu 

kekeliruan yang nyata atas putusan tersebut. 

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim berkaitan dengan 

eksepsi Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang mendalilkan 

bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak menyebutkan 

batas-batas yang menjadi objek sengketa juga tidak lengkap/kurangnya 

subjek hukum. Majelis mempertimbangkan bahwa hal tersebut 

merupakan/memasuki pokok perkara yang perlu adanya tahap pembuktian. 

Akan tetapi majelis hakim dalam pokok perkara pun tidak 

mempertimbangkan keberatan/eksepsi yang diajukan Pemohon Peninjauan 

Kembali. 

Berdasarkan keterangan para saksi (M. Sya’bandono, Suhari, R. 

Sudarsono dan Untung Sudiatmoko, S.H.) tidak ada satupun yang 
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menerangkan secara benar batas-batas objek sengketa dengan kenyataan 

yang ada di lapangan. 

Berdasarkan bukti tulis P-1 berupa surat keterangan B.73-

VII/BUD/MKR/VI/2009 juga Copy Sertifikat tanah objek sengketa HM 

No. 767 dalam gambar situasi tanah berbeda dengan kenyataan riil di 

lapangan. Dalam gambar situasi SHM No. 767 terungkap dengan gambar 

skala 1:500 maka ukuran tanah objek sengketa adalah panjang ± 2.75 dan 

lebar ± 7.5 M sementara Pemohon Peninjauan Kembali menempati objek 

sengketa dengan lebar ± 15 M. Dengan demikian kaburnya gugatan karena 

tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa semakin jelas yang 

menyebabkan putusan nantinya tidak mempunyai kekuatan eksekusi 

karena tidak jelasnya batas-batas objek sengketa dimaksud. 

Hal mana juga sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia No. 81/K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan 

“setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri tanah 

yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya 

dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak 

diterima”. 

Kekhilafan hakim Judex Facti lain dalam memutus perkara ini juga 

dapat diuraikan: 

Apabila Hakim Judex Facti melakukan pemeriksaan setempat 

secara seksama dan teliti maka tidak menemukan batas-batas yang jelas 

mana sesungguhnya batas-batas atas objek sengketa yang dimaksud. 

Berdasarkan bukti P-1 Sertifikat HM No. 767 maka denah lokasi/gambar 
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situasi berbentuk segi empat dengan lebar muka menghadap jalan ± 7.5 M. 

Pada kenyataan di lapangan objek sengketa berbentuk L lebar muka 

menghadap jalan ± 15 M. Dengan demikian ada kesalahan atas objek 

sengketa yang apabila diketahui saat pemeriksaan setempat maka Judex 

Facti tidak akan memutuskan meneruma gugatan Penggugat. 

Kekhilafan Hakim Judex Facti yang lain tidak dipertimbangkanya 

keberatan/eksepsi Tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi tentang 

kurangnya subjek hukum sehinggal secara formal gugatan tidak 

sempurna.Berdasarkan keterangan saksi M. Sya’bandono, Suhari dan saat 

pemeriksaan setempat oleh Hakim/Judex Facti ditemukan fakta bahwa ada 

seorang lagi yang tinggal di objek sengketa Ibu Mulyo Sumarto yang tidak 

dimasukkan sebagai subjek tergugat. 

Terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas, 

Mahkamah agung berpendapat sebagai berikut: 

Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex 

Facti dan Judex Juris tidak salah dalam menerapkan hukum, 

pertimbangannya sudah tepat dan benar, dan dari hasil pemeriksaan 

setempat dan Sertifikat Hak Milik No. 767 milik Penggugat atas nama Hj. 

Siti Zuhriyah, ternyata tidak ada perbedaan antara gambar situasi dengan 

objek sengketa serta tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata 

dalam menerapkan hukum. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan 

kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Ny. Suhedi Tri 

Rahayu, selaku Isteri sah/ahli waris Azad Syukur tersebut harus ditolak. 
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Menurut analisis penulis, pertimbangan Majelis hakim yang 

menyatakan menolak Permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon jika 

dibandingkan dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah sesuai, karena 

permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon tidak beralasan dan tidak 

sesuai dengan syarat alasan permohonan Peninjauan Kembali, yang mana 

berdasarkan berkas-berkas perkara dari kedua belah pihak yang faktanya 

terbukti tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam 

menerapkan hukum. 

Syarat alasan permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 

67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan: 

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang 

telah memperoleh hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan 

alasan-alasan sebagai berikut: 

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu 

muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya 

diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh 

hakim pidana dinyatakan palsu; 

b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti 

yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara tidak 

dapat ditemukan; 

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau 

lebih dari pada yang dituntut; 
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d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus 

tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; 

e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal 

yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama 

atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang 

bertentangan satu dengan yang lain; 

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim 

atau suatu kekeliruan yang nyata. 

 

Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan-

pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara 

perbuatan melawan hukum tentang sengketa tanah tersebut di atas 

didasarkan pada pembuktian.Dalam putusan Peninjauan Kembali tersebut, 

Majelis Hakim memenangkan Penggugat karena Penggugat berhasil 

membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat 

membuktikan dalil-dalil bantahannya. Maka Tergugat sebagai pihak yang 

kalah wajib melaksanakan isi putusan yang berupa 

menyerahkan/mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa secara 

sukarela kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak. 

Dalam perkara ini, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil 

gugatannya yaitu dengan mencantumkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 

767 seluas ± 212 m², atas nama Penggugat yang diperolehnya dari warisan 

orang tuanya sebagaimana pemberian hak bersama yang dibuat di hadapan 

Notaris PPAT. Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai bukti tertulis yang 

dijelaskan dalam Pasal 1867 KUH-Perdata “pembuktian dengan tulisan 

dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”, 

dan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH-Perdata 

“ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-
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undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di 

tempat akta itu dibuat”, kemudian ditegaskan dalam Pasal 1870 KUH-

Perdata “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya 

ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta 

otentik memberikan  suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat 

di dalamnya”. Serta mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum 

yang diatur dalam Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 yang berbunyi “pendaftaran tanah bertujuan untuk  memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas 

suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar 

agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak 

yang bersangkutan”. 

Sertifikat Hak Milik tersebut juga sebagai alat pembuktian yang 

kuat yang dijamin oleh Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi: 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

(2) Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 

tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku 

sebagai alat pembuktian yang kuat. 

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat 

keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial 

ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut 

pertimbangan Menteri Agraria. 

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang 

bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di 

atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu 

dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 
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Menurut Pasal 20 ayat (2)Undang-Undang Pokok Agraria 

menyattakan, “bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dapat 

dialihkan kepada pihak lain.  Hak milik dapat beralih jika pemilik telah 

meninggal dunia.” 

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan  dalam Pasal 42 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 meliputi: 

(1) Untuk pendaftaran hak karena pewarisan mengenai bidang 

tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan 

rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan 

oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas 

satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan 

kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang 

bersangkutan, surat kematian  orang yang namanya dicatat 

sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli 

waris. 

(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, 

wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 Ayat(1) Huruf b. 

(3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran 

peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut 

berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). 

(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu 

peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta 

pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas 

tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh 

kepada seorang penerima warisan tertentu, pendafaran 

peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 

susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang 

bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli 

waris dan akta pembagian waris tersebut. 

(5) Warisan berupa hak atas tanah dan hak milik atas satuan 

rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus 

dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau 

waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, 

didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang 

berhak sebahai hak bersama mereka berdasarkan surat 

tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau pembagian wartis 

tersebut. 
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Sebaliknya, Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil-

dalil bantahannya. Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya 

memiliki hak yang sah atas tanah dan bangunan objek sengketa tersebut. 

Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan saksi 

yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.  

Perbuatan tergugat adalah perbuatan yang merugikan pihak lain, 

yang dalam hal ini adalah Penggugat, dengan menghuni tanah dan 

bangunan yang tidak dilandasi dengan hak yang sah. Menurut ketentuan 

Pasal 1365, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan 

hukum, yaitu “tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang 

lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”. 

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat 

tidak beralasan dan tidak sesuai dengan syarat alasan permohonan 

Peninjauan Kembali, yang mana berdasarkan berkas-berkas perkara dari 

kedua belah pihak yang faktanya terbukti tidak ada kekhilafan atau 

kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum. 

Tergugat beralasan bahwa ada perbedaan antara situasi dengan 

kenyataan riil di lapangan, namun alasan-alasan tersebut tidak dapat 

dibenarkan, oleh karena Judex Facti dan Judex Juris tidak salah dalam 

menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dan dari 

hasil pemeriksaan setempat dan Sertifikat Hak Milik No. 767 milik 

Penggugat atas nama Hj. Siti Zuhriyah, ternyata tidak ada perbedaan 
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antara gambar situasi dengan objek sengketa serta tidak ada kekhilafan 

atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum. 

Jadi, menurut pendapat penulis, putusan Peninjauan Kembali 

tersebut telah memenuhi unsur keadilan, karena dalam menjatuhkan 

putusan Majelis Hakim mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap 

dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan. Putusan 

Peninjauan Kembali No. 156/PK/Pdt/ 2013 ini menguatkan putusan-

putusan terdahulu, yaitu putusan No. 91/Pdt.G/2009/PN.Ska, putusan 

Banding No. 78/Pdt/2010/PT.Smg, dan putusan Kasasi No. 2141 

K/Pdt/2010. 

 

B. Akibat Hukum dariPerkara No. 156/PK/Pdt/2013 terhadap Para 

Pihak yang Bersengketa 

Setelah amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta 

No.91/Pdt.G/2009/PN.Ska, tanggal 22 Oktober 2009 dibacakan yang 

bunyinya adalah sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

2. Menyatakan secara hukum tanah dan bangunan objek sengketa yang 

terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 

Surakarta (lebih dikenal dengan nama Jalan KH. Hasyim Asyhari), 

yang terletak dalam Sertifikat Hak Milik No. 767, seluas ± 212 m² atas 

nama Ny. Siti Zuhriah binti Mochamad Moechtarom adalah sah milik 

Penggugat; 
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3. Menyatakan secara hukum bahwa penghunian yang dilakukan oleh 

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maupun siapa saja yang 

mendapat hak darinya di atas tanah dan bangunan objek sengketa 

tersebut adalah perbuatan melawan hukum; 

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun siapa saja 

yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan tanah dan bangunan 

objek sengketa tersebut; 

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar 

denda keterlambatan penyerahan tanah dan bangunan objek sengketa 

tersebut kepada Penggugat sebesae Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) 

tiap hari, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum 

tetap sampai dengan penyerahan tanah dan bangunan objek sengketa 

tersebut kepada Penggugat; 

6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; 

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara 

tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar 

Rp606.000,- (enam ratus enam ribu Rupiah); 

Selanjutnya Tergugat menempuh upaya hukum Banding yang amar 

putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 78/ Pdt/ 2010/PT.Smg, tanggal 7 

April 2010 adalah sebagai berikut: 

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding; 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Oktober 

2009 Nomor: 91/Pdt.G/2009/PN.Ska, yang dimohonkan banding 

tersebut; 
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3. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya 

perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding 

sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). 

Selanjutnya terhadap putusan Banding tersebut, Tergugat 

menempuh upaya hukum Kasasi yang amar putusan Mahkamah Agung RI 

No. 2141 K/Pdt/2010, tanggal 23 Maret 2011 yang telah berkekuatan 

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. AZAD 

SYUKUR, 2. SRI LESTARI binti ATMOREDJO, 3. SLAMET 

tersebut; 

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III untuk membayar 

biaya perkara secara tanggung renteng dalam tingkat kasasi ini sebesar 

Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah); 

Dan terhadap putusan Kasasi tersebut, Tergugat mengajukan upaya 

hukum Peninjauan Kembali yang amar putusan Peninjauan Kembali No. 

156/PK/Pdt/2013 antara lain adalah: 

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali: Ny. SUHEDI TRI RAHAYU, selaku isteri sah/ahli waris 

AZAD SYUKUR tersebut; 

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya 

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). 

Setelah menempuh upaya hukum yang panjang, akhirnya putusan 

Peninjauan Kembali tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Akibat dari 
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putusan ini adalah pihak yang kalah harus melaksanakan isi putusan 

dengan sukarela dan dengan begitu selesai juga perkaranya. Akan tetapi 

apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi 

putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat meminta kepada 

Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi (pelaksanaan 

putusan secara paksa). 

Untuk dapat dilaksanakan eksekusi (pelaksanaan putusan secara 

paksa) oleh Pengadilan Negeri setempat, maka Penggugat sebagai pihak 

yang menang mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis 

kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar putusan dapat 

dilaksanakan. Berdasarkan permohonan tersebut, ketua Pengadilan Negeri 

memanggil pihak yang kalah untuk ditegur agar mau memenuhi putusan 

dalam waku 8 (delapan) hari setelah teguran tersebut (Pasal 196 HIR). 

Dalam waktu 8 (delapan) hari tersebut pihak yang kalah diberi kesempatan 

untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela. Apabila setelah jangka 

waktu 8 (depalan) hari tersebut pihak yang kalah tetap tidak mau 

melaksanakan isi putusan, atau apabila pihak yang kalah sudah dipanggil 

dengan patut tidak juga menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena 

jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan agar disita barang-

barang bergerak milik pihak yang kalah atau jika tidak barang bergerak, 

disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang tersebut dalam putusan 

untuk melaksanakan isi putusan (Pasal 197 ayat(1) HIR).
43
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Pelaksanaan putusan secara paksa tersebut dilakukan oleh panitera 

dan juru sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 

36 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, 195 ayat (1) dan 197 ayat 

(2) HIR).
44

 

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari 

putusan Peninjauan Kembali No. 156 PK/Pdt/2013 ini terhadap para pihak 

yang bersengketa adalah pelaksanaan isi putusan. Semua pihak yang 

berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat dalam hal ini wajib 

melaksanakan isi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karena 

sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk 

memeriksa perkara kembali. Apabilapihak yang kalah tidak mau 

melaksanakan isi putusan, maka pihak yang menang dapat meminta 

kepada Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi 

(pelaksanaan putusan secara paksa) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 

196 dan 197 ayat (1) HIR.  

Dalam perkara ini, Tergugat sebagai pihak yang kalah dan 

sebaliknya Penggugat sebagai pihak yang menang. Maka sudah 

seharusnya Tergugat melaksanakan isi putusan secara sukarela yaitu 

dengan mengosongkan / menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa 

kepada pihak yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut yaitu 

Penggugat. 
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