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Abstrak

:

Adanya gugatan di Pengadilan terhadap sertipikat bukan
merupakan hal baru lagi, mengingat
sel yang dianut_dalam sistem pendaftaran tanah di Inclonesia
':'
aaatatr stelsel negatif bertendensi
::s:tif' Apabila terhadap sertipikat yang digugat tadi, bertlasarkan putusan
feugadilan yang telah
:;:kekuatan hukurn tetap (inkracht van gewislde) harus dicabut
dan dibatalkan oleh Badan perta-:--'an Nasional, namun
secara defacto putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh
Badan perta-::'3n Nasional dengan beberapa
alasan tertentu, maka disinilah letak peranan Badan pertanahann
''s:onal untuk dapat mewujudkan putusan yang tidak dapat dilakrunukun
tersebut sebagai putusan
, .:-Executable.
Dalam penelitian ini akan menjawab pernnasalahan, yaitu
: Mengapa Badan pertanahan Nasi' =' menginginkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. issZpKTtIN/2g1
1 tentang
:':batalan Sertipikat Hak Guna Bangunan tlo. l:z atas nama pT. Top
Sebagai putusan Non: '':;utable? Bagaimana Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan putusan
-'r Agung Republik Indonesia No.158/PIVTLTN/2011 Sebagai putusan Non-Executable?MahkaBagai- ':a Kepastian Hukum terhadap Pihak Pemenang Putnsan Mahkamah Agung
Republik Indonesia
'' 158/PI?TtrN/2011 serta Keadilan dan Perliniungan Hukum terhadap pemilik Ser-tipikat
Hak
- -.na Bangunan No. 132 beserta pemilik Serlipikat ttriunannya? Unfuk menjawab permasalahan
ini
- -::nakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, pendekatair Konseptual, pendeka,: Sosiologi Hukum dan politik Hukum.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Peftama,
ada dua alasan pokok mengapa BaPertanahan
Nasional menginginkan agar Putusan Mahkamah Agung RI
-':
No. 15g/pKTTtIN l2oll
'-:agai Putusan Non-Executable yaitu alasan Pertimbangan secara Yuridis Normatif dan yuridis
. -'thnis' Pertimbangann alasan Yuridis Normatif yaitu
bahwa putusan pembatalan terhadap Serti' .:at Hak Guna Bangunan No. L32 atas nama PT. TOP terseLut lewai waktu/daluarsa/verjaring,
- ':ra Petita dan diajukan oleh Penggu gat yangtidak mempunyai kepentingan
: : dalam putusan PTLrN tersebut yaitu adanya putusan Piiana. s"ourgtun serta terdapat putusan
pertimbangan alasan
-:rdis tekhnis antara-lain karena putusan ters;bul menyangkut hak keplrdataandan
keadilan hu' ":: bagi ratusan penduduk atau masyarakat pemilik seriipikat turunan atau
dari
sertipikat
fecarran
:''x Guna Bangunan No. 132 sebagi sertipikat induknya, selain itu:ugu *l"vungkut
pemrasalahan
-''et Pemerintah Daerah dan Uang Negara. Kedua, Peianan Badan Feitanutrun
Nasional dalam me' :rlldl(an Putusan Mahkamah Agung RI No. 158/PK/TUN/2001 menjadi suatu putusan yang Non:recutable adalah dengan cara menginisiasi perdamaian antar para pihak
yaitu pihak pemenang
: -:usan dan pihak pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan
No. 132 sebagai p6* Vuog t.iufi
''''ah' Inti perdamaian tersebut adalah bagaimana p..urrui BPN dalam mencip"takan kondisi bahwa
::hadap pihak yang memenangkan putururr, hak-haknya tetap
dapat diberikan, sementara bagi
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pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No. i32 tidak perlu untuk dibatalkan. Kemudian setelah
terjadi perdamaian antar para pihak tadi, maka kesepakatan perdamaian tersebut harus dituangkan
dalam akta otentik dalam hal ini akta notaris, yang kemudian akta notaris tersebut selanjutnya di
daftarkan ke Pengadilan Negeri Klas tr Palembang untuk mendapatkan penetapan putusan NonExecutable. Ketiga, Kepastian Hukum yang dapat diberikan kepada pihak pemenang putusan adalah
bahwa mereka tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang mereka tuntut dalam ggatan,
sementara kepada pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 132 tidak perlu dilakukan pembatalan sebagairnana perintah putusan, sehingga perlindungan hukum dan keadilan hukum bagi ratusan
warga masyarakat pemilik sertipikat turrunan dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nno. 132 tetap
dapat diberikan.
Dalam penelitian ini direkomendasikan agar dapat ditinjau ulang serta merevisi terhadap peraturan perundang-undangan yang selarna ini cenderung hanya memaksakan kepada pejabat pemerintah untuk harus melaksanaka perintah putusan yang sudah ikracht, sementara selama ini belum pernah diatur mengenai kriteria-kriteria yang dapat dijadikan patokan sebagai putusan Non-Executable
serta altematif penyelesaianRya, sehingga akan ada payung hukum bagi pejabat administrasi negara
yang tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkracht karena kendala baik faktor
yuridis nonaratif mauBun faktcr yuridis tekhnis. Khusus untuk internal BPN, direkomendasikan agar
dalam Feraturan Menteri Pengganti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun
20lL yang saat ini sedang dibuat di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dimasukkan peraturan khusus mengenai putusan non-executable beserta penygl..rirnnya, sehingga dalam implementasinya nanti, peraturan ini dapat dijadikan patokan oleh seluruh pejabat BPN RI dalam menghadapi problematik pufrisan n*n-executable

Kata kunci : putusan, non*€xecutable, pembatalan
Abstract :
The existence aJ'a lawsotit in caurt against the certfficate is not a new thing anymore, given
stelsel adopted in the system of land registration in Indonesia is negative stelsel positive tendency.
If on the certificate that was sued earlier, based on court decisiorus that have permanent legal force
(inkracht vrtn gevtiside) shoilrl be revoked and canceled by the National Land Agency , but de
facto
the decision cat rcat be implemented by the National Land Agency with some particular ,"oron,
then this is where the r:ale af National Pertanahann Agency to be able to realize the judgment which
can not be irnplemented as Non - Executsble Cecision.
In this study will onswer perrmasalaltan, namely : Why is the National Land Agency wants
the Indonesian Suprerne Court Decision 158/PK/TUN/2011 on Cancellation of Certificate Broking
No. 132 on behalf aJ"PT. TOP As the verdict of Non - Executable ?, How the National Land Agency
Role In Delivering the Indonesian Supreme Cowrt Decision 155/PK/TUN/201I As a verdict of Non Executable ? How Legal Certainty The winner of the Indonesian Supreme Court Decision
158/PK/TUN/2011 ond the Justice and Legal Protection against the owner af Certfficate Broking
No. 132 Certificate of derivatives and their owners ? To address this problem used oppooorh
Legislation, Case Approach, Conceptual Approach, Approach Sociology of Law and Politiiil Law.
Based on the survey results revealed that : First, there are two main reasons why the National
Land Agency wants the Supreme Court Decisian No. 158 / PK / TUN / 2011 as .Non - Executable
ruling that reasons are narmative juridical considerations and Juridical Technical . Pertimbangann
normativeiuridical reason is that the decisian of cancellation of the Certificate Broking No. 132 on
behalf of PT . TOP is overdue / expired / verjaring , (Jltra Petita and filed by the plaintffi who do
not have other interests and there is a decision in the administrative court ruling ihat the criminal
verdiat. LYhile considsration juridical reason partly because the decision concerning civil rights
and legal iustieelbr the hundreds o,f people or eotnmunities certilieate owner derivative orfragrnent
of a CertiJicute t{ltigkt ta Suildiragl{o, }32 eertffiaat€ as aparent, but it also relates ta isswes of
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,' ,'.tltment Assets and Maney State.

..

:

Sec:antl, the role o.i tlxe Nationai Land Agency in
:it€ Strpreme Court Decisian 1/rr. 158 i PK / TUN / 2001 ta a decision af Non-Executable is

- -, irtitiate a peace between the pariies that the winning parties and the ruling party
' --;:e ltolder Broking No" 132 as a party that has been lost" The essence of peace is how the
: in creating the conditions that the par"ties u,ho won the verdict, his rights can still be

't ile .for the owner of Certi/icate Broking Na. I j 2 does not need to be canceled. Then after a
-.nteen
.
the parties earlier, the peace agreement ruust be drawn up in an authentic deed in
..,': rhe notarial tleed, then a notary deed are then registered to Class I Palembang Distr"ict
' get the verdict determination of Non-Execut*ble. Third, the Rule of Law w,hich can be
, rlte winner oJ'the verdict is that they can still get their rights cs tl,tey are demandecl in the
: trhile the owner of Certificate Broking No. 132 does not need io be done.for cancellation as
' ,:.tttd decision, so that the legal protection and legal justice for the hundreds of citizens
;.:,e of the certilicate holder Certificate nno Broking. 132 can still be given.
.-'i tltis srudy is recommended in order to be reviewed and revised the regulatory legislation
.'.ied to irnpose to governtnent fficials to have ta ntelaksanaka camntand fiecision that has
'thile there has not yet been set on the criteria that can be used as a benchmark as the
.'.",;iI -Executahleaswel{ asanaltev'nativesokttion,satherew,ill bealegalumbrella.forstate
' ;it'ctlion fficials w'ere nat able to cst"ry out a court decision that has inkracht due to
' .tittts of both
J"actot's narmative juriCical and technical factor.s. Especially for the internal
: i.s recomntertded that in the Minister Substitute Regulation of the ]{ational Land Agency No.
: I I v'hich is cttrrently being created in the Minisily of Agricultural and Spatial / BPN N put
-' r'ttles regartling the decision a.f non-exer.:utable and its completian, resulting in the
. ':trttation later, this rule can be us'ed as a benchrnark by atl fficiuts BPN RI in the.face of
" :nratic decisiott af non-executable

.,rds :

verdict, non - exeuttable, canc.ellatians

.. Latar Belakang
Br,rkan sesuatu hal yang niudah untuk
- .'r,,,i dapat diterbitkannya sebuah serlipikat
' -". .:ras tanah, mengingat dalam proses penerbi>-tlipikat hak atas tanah dituntut asas kehati', :n. ketelitian, kecermatan dan keamanan
:iat tillggi bagi lernbaga atau institusi yang
- -:ra konstitusional diberi kewenangan untuk
.:erbitkannya dalam hal ini Badan Pertanahan
:ron&l.t Seiring dengan berjalannya wakfu,
: ,,ah dapat diterbitkannya sebuah sefiipikat
-::: atas tanah, kemampuan bagi pemilik tanah
- .:k dapat mempertahankan kepernilikan hak
Pengalaman empiris penulis sebagai pegawai Kantor
fetanahan Kota Palembang yang sehari-hari banyak terlixr langsung dalam hal pelayanan di bidang pertanahan
:crnasuk dalam hal proses penerbitan sertipikat hak atas
proses pengukuran di lapangan, peme=sah, mulai dari
:ran, tematiko penerbitau peta bidang, panitia A, asas
7:blisitas, penerbitan SK Pemberian Hak, Pendaftaran,

:aarikan suret suret asli alas hak kepemilikan tanah, pe:yelesaian pajak BPHTB, sampai dengan akhirnya bisa
;ilerbitkan sertipikat hak atas tanahnya.

atas tanah yang telair diiegalkan dalarn bentuk
sertipikat hak atas ianah tadi, justru adaiah sesuatu hal yang akan jauh lebih sulit lagi dibandingkan dengan proses penerbitan sertipikat itu
scndiri"r
Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit konstitusional (normatit) mengamanatkan pada alinea/
lrase "mciindungi segenap bangsa Indonesia. ...
dan seterusnya ' Makna yang terkandung pada

"

Pengaiaman empiris penulis sebagai pegawai Kantor

Fertarrahan Kota Palenrbang khususnya

di bagian seksi

Setgkeia, Konplik dan Perkara yang tidak hanya terlibat
langsung dalam hai pelayanan proses penerbitan sertipikat
hak atas tanah tetapi jr.rga berikut penyelesaian dalam hal
terjadi permasalahan, perigaduan, sengketa, konflik bahkan perkara dan gugatan di pengadilan baik Pengadilan
IJnrunr Perdata maupun Fengadilan Tata Usaha Negara
sr:rta di Kepolisian dan di Kejaksaal baik pra penerbitan
urarrpun pascu diterbiikannya sertipikat hak atas tiruah.
' [rrtkrrl,":siir, Uudarrg-undang Dasar Negara Repurtrlik Indcinesia Tahun 1945. Alinea dalarn Pembukaan UUD
1945. Seicngkapnya dirumuskan "kerrrudian dali pada itu
untuk tnembentuk suatu Pemerintah Negara Inclonesia
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"ltirxsl Le,t Lilsrum,
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alinea/frase di atas, menjadi urgen manakala di
sandingkan dengan asas kepastian dan perlindungan hukum dalam segala aktifitas bernegara
dan berbangsa, tennasuk melindungi hak-hak
setiap warga negara di dalam memperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap putusan" pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(inlvacht)' dalam proses bekerjanya hukum.
Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan berarti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menguasai tanah secara
aman dan mantap.6 Setiap manusia pasti menginginkan adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Apapun akan dilakukan oleh setiap manusia atau warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam setiap sendi kehidupannya. Tidak
terkecuali dalam hal kepemilikan akan tanah.
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahte-

raan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disu-

sunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia

itu

dalam

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan

Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanlPerwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosia[ bagi seluruh rakyat Indonesia.
o
Lihat Umar Dani, Putusan Pengadilan Non Excecutable, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm 24. putusan
"Inlcracht van gewijsde" memiliki artikata "suatu perkara
yang telah berkekuatan hukum tetap karena telah diputus
oleh hakim dan tidak ada lagi upaya hukum lain yang
lebih tinggi". Lihat jugaMukti Arto, Prahek perkara perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka pelajar, yogyakarta, 1996, hlm l68.Menurut Mukti Arto putusan ialah
penyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis
dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk
umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan
(kontentius). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan
hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan.
" Ibid, hlm 25. Pengertian Inkracht diartikan sebagai suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Lihat juga Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata, penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 201l, hlm 329-330.
" Arie Sukanti Hutagalung, Analisa Yuridis Kepppres 55
Tahun 1993, (Diklat DDN : Jakarta, 2001), hlm.l
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Kepemilikan tanah mernpakan sebu:rh hai.; asasi
rnanrisia yang dilindungi oleh hukurn irtciuasio*
nal maupun hukurn nasional. Dalam hirl..rim internasional, perlindungan hukum hak *:iitk diatur dalam DUHAM (Deklarasi Umurr Hak Asasr Manusia) Pasal 17.1, Pasal 17.2, Pasal 25.1,
clan Pasal 30.7Sedangkan dalam hukur,, rii:rbr(.;nal. perlindungan hukum hak rnilik irr rliatur
eialain lJndang-Und*ng l]asar 'i'a]:r-ix; ! ,","";.', i,,..,;l
28 H ayat (4),8 dan tJndang-tlnelang t\'o:1,*r ii9
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.t'
' Deklarasi Urnum Hak Asasi'Nlairusia Faral . r i i.,,.,i,r1
nvi; Setiap orang berirak rnemiliki harta, tralk :;1.:r,.!;ri ,,-iliu
pun bersama-sama dengan orang lain. Pasai i7 ,r ir,:r.!rrr-

-

nyi: Tidak seorang pun boleh dirampas harta lt:iiil..r:,,,r iiengan semelia-mena. Pasal 25.1 berbunyi; S..ii.ri, Lr._rrig
berirak atas tingkat hidup yang memadai urituk i.tr-s;h;iL*u
dan kesejahteraan dirinya dan kehiarganya, terrrtauiii,. iiali
atas pangan, pakaian, penrmahan dan per:iwatat.i kes*i;a-

tan Berta pelayanan sosial yang diperlukari" d;rt; i.,*lhak
atas jaminan pada saat mellgaltggur. mendei-ri; :ui.-ii, itiecat, menjadi jandaiduda, mencapai usia lanjut ai:,;ir li.raiiaan lainnya yang mengakibatkannya kekurarig,:rr riailiail,
yang berada di hiar kekuasaannya. Pasal -1i-i b;.;L,rinyi:
Tidak sesuatu pun di dalarn Deklarasi ini bolei.i .liratsiikan
memberikan sesuatu Negara, kelornpok atariprur _,e:eo*
rang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan spa {rrrri, ntau
melakukan perbuatan yang bertujuan merusalr. hai-i.rak
dan kebebasan-kebebasan yang mana pun ynng ir.:l.r:i;li;iiib

di dalam Deklarasi ini.
8
Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 berbun'yi: "!tr,i:,,i, ci:rirts
berhak mempunyai hak milik pribadi dan hel." iuilik t,:tse-

but tidak boleh diambil alih secara

seu,erla:1g.\^/rnaflg

oleir siapa pun."

o

UU HAM Pasai

6

ayat (2) berbunyi:

Inrii:lii:;rs i',i,l,l;l,a

triasyarakat irukum adat, termasuk hak alas larr:h LLl:r3.a[
dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman. I,;isal 29
ayat (l) berbunyi: Setiap orang berhak atas pertirdurean
din pribadi, keluarga, kehormatan, martabar, iian iiak miliknya" Pasal 31 ayat (1) berbunyi: (l)Tenipar keijiarnan
siapapr-rn tidak boleh diganggu; Ayat (2) berburr;,,i: lvlenginjak atau memasuki suatu pekarangan ternpar i;eiliaman atau memasuki suatu nimah bertentanginr rlu-r1g.u1
orang yang mendiaminya, iral diperbolehkan daiii:r.i hai,
bal yang ditetapkan oleh Undang-undang. pasal _16 avat
(1) berbunyi: Setiap orang berhak rnempunl,iir nririi<. i,,rii<
sendiri maupun bersama-sama dengan oranE i.iiit .leirri
pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, cI an r:i;i, y,ri l';r k at.
dengan cars yang tidak melanggar hukum; .,lr..,,ri r._-) t ribunyi: Tidak seorangpun bolelr dirampas niiiil"iri r (r.rii::.irr
sewenang-wenang dengan secara melawan hukuur; A;;at
(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial. Pasai 3*l zi,i-;tt iit
berbunyi: Pencabutan hak inilik atas suatli irenJir ,i.,,,r, L.,
pentingan umumnya,hanya diperbolehkan dengarj iririiEganti kerugian yang wajar dan segera atas peiaksaru;tny,a
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangari.
Ayat (2) berbunyi: Apabila sesuatu bencla berdasarkan ke.

ffii

BPN

kI

Dalam Menghadapi probrematik putusan Non-Executabte..,

Kepemilikan atas tanah dalam kaitannya

JlqF perlindungan dan jaminan kepastian huh maka sertipikat adalah jawabannya. SertiUk merupakan alat pembuktian hak atas tanah
5qkuat.
I

Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat

ln ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
- g Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
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nah dan surat ukur tersebut.l2 Dengan adanya
sertipikat tersebut maka terdapat adanya kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas suatu bidang tanah. Oleh karena itu orang akan semaksimal mungkin berusaha untuk mendapat-

kan sertipikat hak atas tanah.
Penyelesaian sengketa pertanahan biasatqt-rjutnya disingkat UUPA) mengatur bahwa nya akan bermuara ke pengadilan, baik pengadifirk menjamin adanya kepastian hukum bagi lan Umum maupun Pengadilan Tata UsahJNeilik+emilik tanah maka direalisasikan me- gara. Penyelesaian masalah pertanahan jarang
hi pendaftaran tanah yang meliputi penguku- terselesaikan melalui jalur di luar pengadilan
n, pemetaan, pendaftaran hak-hak atas tanah karena seringkali tidak menyelesaikan permasaa tefadinya peralihan hak atas tanah terse- lahan yang dipersengketakan oleh para pihak.
h-lo
Ironisnya penyelesaian sengketa tanah yang meSertipikat merupakan alat pembuktian hak lalui lembaga peradilan pun banyak menghadapi
G Enah yang kuat sebagaimana di atur di da- berbagai permasalahan. perkara pertanahin
h Pasal 32 ayat 1 Peraturan pemerintah No- yang telah dibawa ke pengadilan seakan tak perre24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah nah,berujung bahkan lalcsana sumur tanpa daMmjutnya disingkat PP 24 Tahun l9g7).11 sar.'' Bahkan dalam banyak kasus, putusan peknjelasan dari ketentuan Pasal 32 ayat I pp 24 ngadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
Tfu 1997 ini adalahbahwa sertipikat merupa- yang tetap (inkracht van gewisjde) pun tidak da_
Ln tanda bukti hak atas tanah yang kuat, dalam pat di eksekusi, sehingga persengketaan terus
rri bahwa selama tidak dapat dibuktikan seba- berlanjut dan tanah yang disengketapun menjadi
Enya maka seluruh data fisik dan data yuridis terlantar karena status hukum kepemilikannya
yrg tercantum di dalamnya harus diterima se- yang masih belum jelas (statur quo).,0
-E i data yang benar. Sudah barang tentu data
Pasal I angka 14 Peraturan Menteri Negafirik maupun data yuridis yang tercantum dalam ru AgraialKepala Badan pertanahan
Nasional
r:rtipikat harus sesuai dengan data yang tercan- Nomor 9 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat
dalam buku tanah dan surat ukur yang ber- Permenag/Ka BPN No.9 Tahun
1999) tentang
srgkutan, karena data itu diambil dari buku ta- Tata Cara Pemberian dan pembatalan
Hak Atai
Tanah Negara dan Hak pengelolaan menentukan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pemba:d::-an umum harus dimusnakan atau tidak diberdayakan
talan sertipikat salah satunya adalah dalam rang:e-< untuk selamanya maupuR untuk sementara waktu
ka untuk melaksanakan putusan pengadilan
-,:r;a hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai
yang,telah mempunyai kekuatan hukum yang
ketentuan peraturan perundangundangan kecuaii
-:gan
tetap.t)
*=nrukan

lain.
Pasal 19 ayat I Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ten::g Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUpA) me_
r

:ra'akan :

"

Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pe_
diadakan pendaftran tanah di seluruh wilayah
3::gmn
i.:pubiik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang

pemerintair ,,, clan pasal 19 ayati
=:ur dengan Peraturan
u'Pendaftaran
-a'PA menyatakan
tanali terscbut dalam
i.-.'at

i

meliputi a. Pcngukrran, pemetaan dan penrbukuan

Eah, b, Pendaftaran hakirak atas tanah dan peralihau
:ri.hak tersebut, e, Pembcrian snrta tanda bukti hak yang

x;iaku sebagai alat pernbuktian ytrrg lcuat,
Pasal 32 ayat 1 Pomturan pcrncrintah hlo. 24 Tahun
. i97 tentang Irendaftaran Tanah menyatakan ; ,,sertipikat
:-cnrpakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai
r-at pembuktiat yang lcuat mengenai data fisik elan dita
1-;rdis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surta
.cur dan buku tanah hak yang bersarigkutan',.

12

Penjelasan uniur"r! itleupirnai isi ksteutuan yang diatur di
dalam Fasal 32 ller:alur"rn lir.nri:iintall No.2i Tahun 1997
t€ntang Pendaiiar;in '['an;ili sebagaitiana peirulis kutip dari
Kitab Undang-Undatg r\.grai:ia dan pertanahan, pustaka

Buanu, eetaliarr i'i";rlilr:l -'irI i .|,,1.;tirl,2ilI4 hlrn,2g1
I3
Elza Syarir:f, 1,,'lrl;urrlri:iirrir: i-ir:;;ir,l.,ela 'l'autrir Melalui pe-

ngnelilan Kl:rrsits iluri;iirilli,:r:, li.cl,rrslakaan populer Gramedia, .lahrrtlr, J(ii ,1. lilru. l.i
ia
EIza Syu.,c l, lhitl., i,lr,i. l(r
15
['as;,1 l;rirgl,rr i.l l--:i;rirn;i;i l',,lr.rrrlr;l.i ]Jegara Agraria

l{gpa[a Iiadiur licll;rrr;riiair l.];i:;rl:r;li irlrlrtrur g tahun lggg
tentang 'l-ata (l;,uir lri':rri[rri i*ir il:rrr I)grrrtralalan Hak Atas
Tanah Negara dan Ilak li,engeloluan berbtrnyi : ,opembatalan hak atas tanlh atnu sertipikat hak atas tanah karefla
keputusan tersebut raengaudung oocat hukum administrasi

dalarli pcttt:rhitallrrrir :illir

nr.ririli lrrrlaksanAkan pUtUSAn

3i

1

Jurnd

Le-v

Librum, Vol.

lI,

Dari pasal-pasal tersebut diatas suilah lnenegaskan bahwa hanya putusan pengadiian yang
sudah mempunyai kekuatan hukuni tetap (inkracht van gewijsde) yang dapat dirindaklanjuti
oleh Badan Peftanahan Nasional vairur ber-rrpa
proses pembatalan dan pendaiiarsrl hak .rras [anah serta pemberian atau pendait;rran hak ritas
tanah atau sesuai dengan amar putusan yang
bersangkutan. Sehubungan dengari hai itri, iriaka
tarnpaklah sangat erat hubungait atil;rra liailan
Pertanahan Nasional dengan lembaga Peradilan.
Dalam tataran normatif, telair ada beberapa peraturan-peraturan yang intinya inengatur
bahwa wajib hukumnya bagi BPN RI sebagai
lembaga atau pihak tereksekusi untuk rlengeksekusi atau rnelaksanakan putltsan iiengadilan
yang telah mempunyai kekuaran hukirrn yang
tetap khususnya putusan yang arnam)/a secara
tegas memerintahkan pihak BPN uritrili meiaksanakan pembatalan sertipikat hak atas ta.nah"
Pasal 54 Perkaban BPN RI No. 3 laiiun 2011
pada intinya menetapkan hahwa }3FrJ Rhi,,ajib
melaksanakan putusan pengadilarr vang telah
memperoleh kekuatan hukum vang tetap (irkracht van gev,isjde). Dan Pasai 55 ayar (1)
yang pada intinya menetapkan bahwa tindakan
untuk melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukurn i,ar-rg tetap
dapat berupa:
a. Pelaksanaan dari seluruh amar pi;tu;;an;
b. Pelaksanaan sebagian arrar putu-can dani
atau;

c.

Hanya melaksanakan pcrirtah yarig secara tegas tertulis dalam ama.r putusan.
Dalam ketentuan lainnya yaitu irasal 55
ayat (2) yang intinya adalah amal putr,rsan yang
telah memperoleh kekuatan hrikurn rerap yarlg
berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau
pembatalan hak atas tanah, arrtara lain :
a. Perintah untuk mernbataikan liak atas
tanah;

b"

c.
d.
e.

Menyatakan baraliridaks;rhiriilait rn$m*
punyai kekuatan hukurntrak atas lrrnaht
Menyatakan tanda bLrkti h* tirJali sahi
tidak berkekuatan hukurn;
Perintah dilakukannya percatat*tr atau
pencoretan clalam buku tair*li,
Perintah penerbitan hak atas tanait; d*n

pengadilan yang tclah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap",

3t2

Na. 2,

luni

f.

2016, hal. 307

-
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Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau ba-

talnya hak.
Keputusan pembatalan sertipikat hak atas
tanah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum dalam bidang peftanahan yairg berupa pemutusan, penghenrian atau penghapusan
suatu hubungan hukum terhadap hak milik atas
tanah dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Pasal 57 ayat (1) Ferkabarr
BPN RI No. 3 Tahun 2011 mengatur bahwa Putusan Pengadilan yang teiah mernpercleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 yang menyangkut pembatalan
hak atas tanah wajib dilaksanakan oleh pejabat
BPN RI paling lambat 2 (dua) buian setelah diterimanya Salinan Putusan Pengadilan"
Sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 54
ayat (1) Perkaban BPN RI No" 3 Tahun 2011
mengatur bahwa BPN RI wajib rnelaksanakan
putusan pengadilan yang telah memperoieh kekuatan hukum yang tetap.l6 Sernentara ketentuan Pasal 56 dan 57 Perkaban BPN RI No. 3 Tahun 2011 pada intinya mengatur bahwa putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang wajib unruk diiaksanakan
oleh pejabat BPN RI dapat berupa perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan
danlatau pembatalan sertipikat hak atas tanah
b erdasarkan keputus an p ej abat yang b enve nang.
Pasal 58 menetapkan bahwa Kepala EPN
RI menerbitkan keputusan, peralihan danlatau
pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan
putusan pengadiian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Penerbitan kepurtisan
tersebut dapat.di delegasikan kepada Deputi
atau Kakanwil.lT Oleh karena itu riapat dikata16

Ketentuan Bab VII Bagian Kesatu Paragraf 1 pasal 54
ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
No. 3 Tahun 201 ltentang Pengelolaan Pengkajian dan penailganan Kasus Pertanahan berbunyi : BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap, artinya untuk scluruh putusan
pengadilan yang ara pihak-pihaknya sudah tidak meiakukan upaya hukum lagi atau upaya hulcum yang dilakukan
oleh para pihak yang berperkara sudah tidak ada lagiu maka wajib hukumnya bagi BPN selaku Pejabat Tata Usaha
Negara untuk melaksanakan si putusan tersebut, apapun
amar putusannya, sepanjang tidak melebiiri atau sesuai
flSngan affiar putucar,
" KeteRtuan Bab VII Bagian Kesatu Paregraf 1 rlan2Fasal 56 dan 57 Peraturaa Kepala Badan Fertanahan Naeio-

Kedudukan BPN RI Dalam Menghadapi Problematik Patusan Non-Executable.".

kan bahwa pembatalan sertipikat hak milik atas
tanah merupakan salah satu kebijakan pertanahan nasional dalam rangka menetapkan dan mergatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan hukum dengan tanah.18

Selain dari ketentuan-ketentuan sebagaiolana yang diataur di dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya internal dan mengrkat ke dalam khususnya untuk lembaga BPN
R[, terdapat pula beberapa ketentuan-ketentuan
lainnya terkait pengaturan mengenai pelaksanaan atau eksekusi terhadap putusan pengadilan
lang telah berkekuatan hukum tetap"
Pasal 115 Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telahbeberapa kali mengalami
perubahan dan terakhir dengan Undang-Undang
\o. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
-{tas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan o'Han1'a Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan".
Sementara ketentuan dalam Pasal 116 ayat
,l) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali n:lengalami perubahan dan terakhir deagan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ten:ang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
\rr. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
\egara, menyatakan: "Apabila setelah 60 (enam
:r,rluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah
:remperoleh kekuatan hukum tetap sebagaima:a dimaksud pada ayat (T) diterima, tergugat tid,ak melaks anakan kewaj ib anya s eb agaimana di naksud dalam Pasal9T ayat (9) huruf a, maka
i.eputusan tata usaha fiegaru yang disengketakan
tidak mempunyai kekuatan hukum lagi".te

=r

J
h
r

RI No. 3 Tahun 20lltentang Pengelolaan Pengkajian
Penanganan Kasus Pertanahan.

f,ctentuan Bab VII Bagian Kedua Paragraf 4 Pasal T2
Lrtr b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
il{o. 3 Tahun 201 ltentang Pengelolaan Pengkajian dan Pe-

rganan
D

Kasus Perunahan.

Artinyasecara normatif, bahwa apabila setelah 60 hari
tergugat dalam hal ini BPN incasu Kepala Kantor
kmahan menerima putusan mengenai adanya perintah
ldaulan terhadap sertpikat hak atae tanah, namun KoKrntor Portanahan masih tidak atau belum molaksa.
gelama lebih dari 60 hari kerja sejak diterima.

R.wti

Arvita

Oleh karena itu terhadap seluruh putusanpufusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan trukrim tetap atau putusan yang tidak ada
lagi upaya hukum selanjutnya, dalam rangka demi untuk tercapainya kepastian hukum, terutama bagi para pihak yang berperkara tersebut dan
lebih terutama lagi bagi pihak pemenang (penggugat) dalam perkara tersebut, maka putusan
tersebut haruslah sesera untuk dilaksanakan.
Hal ini tidak terkecuali juga terhadap putusan
yang sedang di ajukan permohonan peninjauan
kembali (PK) oleh para pihak sebagaimana ketentuan yang diatur dalaru Pasal 66 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 tentang Mahkamah Agung,
yang menyatakan: ooPermohonan Peninl'auan
Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan".
Dari beberapa ketentuan-ketentuan peraturan khusus mengenai perintah pembatalan sertipikat hak atas tanah sebagai tindak lanjut dari
adanya atau sebagai wujud pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah mompunayai kekuatan
hukum yang tetap, telah nampak dengan jelas
bahwa wajib hukumnya untuk melaksanakan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terrnasuk perintah dalam hal pembatalan sertipikat hak milik atas tanah, dimana kewenangan ini dengan tegas diberikan kepada BPN RI"
Namun dalarn melaksanakan fungsi kontrol terhadap keputusan-keputusan yang diambil
pemerintah dalam hubungannya dengan eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, sampai dengan saat ini masih belum dapat
memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan
(yustisiabellen). h4asih banyaknya putusan
PTUN khususnya yang menyangkut perkara
pembatalan sertifikat hak atas tanah yang belum
atau tidak dapat di eksekusi telah menimbulkan
pesimisme dan apatisme dalarn masyarakat, Da1am putusan hakim administrasi, mulai terlihat
jarak antara das sollen dan das sein yang akhirnya dapat menggangu integritas negara hukum

bi1

*
-oaya

nya putusan maka Surat Keputusan (SK) pemberian hak
atas tanah atau sertipikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanaharr (BpN ) tadi dengan
sendirinya tidak berlaku lagi,

3r3

Jurnal Lex l,ibruwo Yol.

Ltr,

modern.2o

Salah satu contoh kasus secara iikrLlal
yang berkaitan dengan adanya prol;lematik putusan pengadilan yang nori-cs,'i'tttcthi€ yatiB
sampai dengan saat ini masih diupayrLar-r ucnyelesaiannya oleh Kantor Pertaiiahan Koia Palembang adalah kasus Romi/Yuliana"
Kasus ini bermula ketika Sdri. tr'uirarla sebagai pihak yang memiliki tanaii vairg teileiak
di Jln. Gubernur H.A. Bastari Krl. I lJLr Kee.
Seberang Ulu I i Jakabaring Kota Palembang
(dimana Sdri. Yuliana ini memiliki ianah tersebut melalui pembelian dari Sdr. Romr) mengajukan kepada Kepala Kantor Pefianahan Kcta Palembang permohonan pembatalan terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan (untuk selanjutnya
akan disingkat HGB) No. 132 'I'ahriri L99i tanggal 4 Maret 1997,luas 1 .6fi.A42 h,{2 atas narna
PT. Taman Ogan Permai (selanjutnva akan disingkat PT. TOP). Adapun dasar pennohonan
pembatalan terhadap Sertipikat I{(lEi No" 132
tersebut adalah putusan Pengadrian T"ata tisaha
Negara No.16/G/2009iPTL|N-PI.G tatggal 7
Desember 2009 jo. Putusan Banding Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara hiedan bla.24lBlBl
20 1 0/PT.TLTN-MDN j o. Putr-rsan Kasasr N{ahkamah Agung No. 299 zuTUN/2OiO tanggal 1l
Nopember 2010 jo. Putusan Peninjar-ran Kem-

bali No. 158iPMUNi201l tanggal l7 April
2012.

Bahwa putusan Pengaciilan I'ata Iisaha
Negara Palembang No. 16iGl2009iPT't,il..i-PLG
yang para pihaknya adalah SCr lli;,iri srlaiiu
Penggugat lawan Kepala Kantor lrelrar"iahan Kota Palembang selaku Tergugat dan ilT'. 'larnan
Ogan Permai/PT. Amen Mulia selaku l'crgr"rgat
II Intervensi 1 serta Pemerintali Prciprirsi Sumatera Selatan selaku Tergugat 1I Inten,ensi 2" dalam amar putusannya pada intinya sec;irzi tesas
memerintahkan kepada pihak 'I'ergugat (BPN
Kota Palembang) untuk melaksanakan pemirataIan terhadap objek sengketa aquo yaitu sertipikat HGB No. 132 Tahun 1997 tariggai ,l h,.laret
1997, luas 1.653.042 M2 atas nama Pi-. 'iarnan
Ogan Permai.
Bahwa terhadap putrlsan Perrgiidilan 'fata
Usaha Negara Palerrrbang
s0

No,

1fi1(

;l:iiiilir[;'l'tiN

Supendi, Kepatuhan Hukm Pejabat Mentaati Fuiasan
PTUN di Medan, Dieertael Program S3 USU Tahun 10CI3,
USU Repoeitory,2007, hlm, 3
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:PLG tersebut telah eliper:iruat puia olelr putusan
baik di tingkat Banciing PT. TUN lv,Iedan. Kasasi di N{ahkamah Agung trtI serta p*tusan l}eliinjauan Kembali (PKi di F,4ahkamah Agring RI
Bahwa selain adanya putusafi TIJN yang
sudair berkekuatan hr:kurn yang tetap \inkt"acht
van gewisjde) yang amamya secara tegas memerintahkarr untuk mernbatalkan sertipikat otrjele- sengketa a.quc, dal*m kasrrs i:ri
1;:-;:,,r ie;dapat
putusan pidana -vang meiiiratkan Sdi:. R*uii seiaku Penggugat dalam perkara No. 161Ci2009i
PTUN-PLG sebagaiinana diuraikari di *tas.
Bahwa dengan telah terbitnya pLltusan PK
tersebut (yang sudah rnempunyai kekriatan hukum yang tetap), maka surJah ada perirtah yang
jelas bagi tergugat daiaur hal ini Kantor Pertanahan Kota Palemitang untuk melaksarrakan isi
putusan Pengadilan T1-fN tersebut yang intit3'a
memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hali Guna Bangunan Nc. 132
tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 cierigan iuas
keseluruhari 1.653.042 N,IZ An. PT" Taman Ogan Permai (PT. TOP). Namun faktanya sampai
dengan saai ini peimohonan pembataian tersebut masih belum di penuhi oleh kantor perianahan (BPN) Kota Palembang.
Sehubr.rngan deugan acian,va fefiomena
mengenai banyaknya putusan-pulusa* f'TtjN
yarrg sudah berkekuatan hukum tei;i[t t.irtkt"or:lt
van gewisjde') yang arrlarnya surlalr .julaslelas
memerintahkan untuk dilaksanakan i,ier-ribatalan
sertipikat hak atas tanah, uamun dalarir iiLtara-n
aplikatilirya pilttisafi tcrsebut tidak rJ:iiiit cfu cl*sekusi (non-exectitahle), maka pcnulis r!"rei'asa
perrnasalahan ini patut dan laynl ru:ruli dikaji
dan diteliti secara menilalam paiia iiilgirar disrrtasi ini baik ciitiryau riari aspek filitsotis sosiulogis maupun yuridis.
Pasal I angka 14 Peraturan tt.,ir:rt*r'i h]cgai'a Agraria/Kep ala iJaiXair Pertan air;r i: l-J iisii;nal
Nomor 9 Tahun tentang Tata Cara lrentl-ru:rian
dan Pembatalan }{ak Atas Tanah }{e,gara dan
Hak Pengelalaau menentukan bahwa untuk dapat dilaksanakarrnya pom'oatalan s*ni1;ikar saiah
satunya adaiah elalar-n rungha Ltnt[ii irirJalr-sarra*
kan putusan pengadilall yang tclah rricrripunyai
l<ck r:;f rttt lruk

:l

rittr l,itr ig ti-lirp.:

I

Pacal I aagka 14 Peraturan L{enteri Negara Agraria
Kepala Eadan Pertanahan Nasional Nsmar g tahun 1999
tsntang Tata esra Femberian dan Pembatalan l{ak Ate*

,|ird,rI*an

BPN

kI

Rani Arvita

Dalam Menghadapi Problematik Putusan Non-Executable...

leh kekuaian huktlm yang tetap'22 Sementara ketentuan Pasal 55 dan 57 Perkaban BPN RI No' 3
Tahun 2011 pada intinya meugatur bahwa putusau peugaclilan yang telalr rnemperoleh kekuatan
hukum yang tetap yang wajib untuk dilaksanakan oleh pejabat BPN RI dapat berupa perbuatan hukum pertanahan benrpa penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan ke;:utr.rsan pqjabat yang berwe23
nang.
Selain dari ketentuan-ketentuan sebagairnana yang diatur di dalam peraturan perundang-un,Jan gan yang sifatnya intertal dan meatau;
lembaga BPN
:, Hanya melaksanakan perintah yang se- ngikat ke dalam khususnya untuk
ketentuan-ketentuan
RI, terdapat pula Lreberapa
cara tegas tertulis dalam amar putusan'
mengcnei pelaksanaDelarn kefenhtan lainnya yaitu Pasal 55 lainnya terkait pengahlran
puttlsan pengadilan
: :: i.2) yang irrtinya arlalah arnar putusan yang an atau eksekusi terhadap
; ;t memperoleh kekuatan hukum tetap yang yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pasal 115 Undang-Undang No' 5 Tahun
: .:.;aitan dengatr penerbitan, peralihan dan/atau
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, se-.-:ratalan hak atas tanah, anatar lain :
a. Perintah untuk membatalkan hak atas bagaimana yang telahbeberapa kali mengalami
p.*buhutt dan terakhir dengan Undang-Undang
tanah;
Perubahan Kedua
: N4enyatakan batal/tidaksalltidak mem- No. 51 Tahun 2009 tentang
Atas Undang-Undang No" 5 Tahun 1986 tentang
punyai kekuatan hukumhak atas tanah;
menyatakan "Ha., Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/ Peradiian Tata Usaha Negara,
nya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh
tidak berkekuatan hukum;
,i. Perintah dilakukannya pencatatan atau kekuatan hukum tetalr yang dapat dilaksanakan".
pencoretan dalam buku tanah;
Sementara ketentuan dalam Pasal 116 ayat
3, Perintah penerbitan hak atas tanah; dan
i986 tentang
f. Arnar yang bermakna menimbulkan aki- (2) Undang-Undang No" 5 Tahun
yang telah beberabat hukum terbitnya, beralihnya atau ba- Peradilan Tata Usaha Negara
terakhir dengan
dan
perubahan
pa kali mengalai
talnya hak.
2009 tentang PePasal 57 ayat (1) Perkaban BPN RI No" 3 Undang-Undang No. 51 Tahun
-:run 2011 rnengatur bahwa Putusan Pengadi- rubahan Kedua Atas Undang-Undang No' 5 TaNegara,
::. yang telah memperoleh kekuatan hukum hun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha
.:g tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal menyatakan : "Apabila setelah 60 (enam puluh)
.- ' rlang menyangkut pembatalan hak atas tanah
hari kerja putusan pengadilan yang telah mem,:rib dilaksanakan oleh pejabat BP RI paling peroleh kekuatan hukum tetap sebagaimana di(1) diterima, tergugat tidak
,::rbat 2 (dua) bulan setelah diterimanya Sali- maksud pada ayat
melaksanakan kewaj ibanya sebagaimana dimak--,ir Putusan Pengadilan'
sud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka kepuSebagaimana ketentuan terdapat di dalam
yang disengketakan itu
. ,sal 5;l ayat (1) Perkaban RPN RI No' 3 Tahun tusan tata usaha negara
kekuatan hukum lagi"'
-, 11 n"rengatur trahwa BPN RI wajib melaksa- tidak mempunyai
:.'^<an putusan pcngadilan yang telah mempero22
Ketentuan dalam Bab VII Bagian Kesatu Paragraf 1

Pasal 54 Perkaban tsPN I No. 3Tahun
- . :.ntang Pengelolaan dan Pengkajian Kasus
: - -,::han pada intinya menetapkan bahwa
: . '. RI rvajib melaksanakau putusan pengadi'.:.ng telah metnperoleh kekuatan hukum
-: :elap (inkracht van gewisjde). Dan Pasal
' ' . lt ( I ) yang pada intinya menetapkan bah, :.ndakan untuk melaksanakan putusan pe-,- -:lr 1'ang telah m*rarper*leh kekuatan hu- --' ,.ang tetap dapat bei"uPa:
dari selumh amar putusan;
' Pelaksanaan
: Pelaksanaan sebagian amar pritusan dan

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan berbunyi :
.an hak alas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena
i:eputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi
daiam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
'Etap".

(l)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Pasal 54 ayat

o'Pembata-

i3 Ketentuan dalam Bab VII Bagian Kedua Paragraf 4
Pasal 72 humf b Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 201ltentang Pengelolaan Pengka-

jian

dan Penanganan Kasus Pertanahan.
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Oleh karerla itu terhadap seirii"i,ii iiiiir::=;anputusan pengadilan yang telah ilternpltnlrii k*kuatan hukum tetap atau putusan yirilu ti**k eila
lagt up ay a hukum s elanj utnya, dal am I r** gi;a'Jemi untuk tercaparnya kepastiaii hlii'^r";;I, ir-[]rama bagi para pihak yang berperkara t,;, sctrur .Jan
lebih terutama lagi bagi piliak pcinenang ipeirggugat) dalam perkara tersebut, nrak* i;uti;san
terscbut haruslah segcra uniuk .iii ri-:,irrrl.ir,.
Hal ini tidak terkecuali juga tei'ir;:r-ia.p puriis"lil
yang sedang di ajukan permchonan peninjiiuan
kembali (PK) oleh para pitrak sei;agiriit.ui,r !.;etentuan yang diatur dalam Pasai 66 a:,/;ir i,,l j i ji1dang-Undang No. 14 Tahun l9t5 t*ntririg idalikamah Agung yang telah riir.;i:ali C;r:git,, Liirdang-Undang No" 5 Tahun 2i)04 ir:litsr:g Peru*
bahan Atas Undang-Undang l,lo. i,l= 'l'iijrut, lviiS
tentang Mahkamah Agung, yaiig me*i;li;k_;i", :
"Permohonan Peninjauan Keml,,ali ttrJali rnenangguhkan atau menghenti karr pel a l". s aiiaail p Lltusan pengadilan".
Di sisi lain, harus dipikirk:in iiis,,r ;iii:irge:
nai kedudukan Badan Pertanahan N:;sir;iral itu
sendiri, sebagai lembaga atau instii*:;i 5rarg secara konstitusional memang diberi kervenangan
oleh negara untuk menerbitkan surar kepuiusan
mengenai kepernilikan hak atas tanah dan sekaligus juga mempunyai kewenangan uu'Lili< mercabut dan membatalkan keputusan riteugsrjai l{cpemilikan atas tanah seseorang apabila teiah atla
putusan pengadilan yang sudah berkehuiitan hukum yang tetap (inkrackt van.srjrllry,\'iy'di :.rarlg
amamya memerintahkan agar EiaFJ r,i*ial.;sanakan pembatalan terhadap sertipiket hak- Eras [a*
nah. Yang menjadi permasalahan arlaiair i<eiika
putusan pengadilan yang telah berkekilaran hukum yang tetap tersebut (irrkracl.rT i:ii11 gy:li,ijsele)
secara det'acto BPN tidak dapat melaksanakannya (non-executable). Disatu sisi deir;r ierc;apainya kepastian hukum bagi selumir pihak-piirak
yang berperkara khususnya. bagi 1:ihai< l-')eirenang putusan, BPN harus harus srgera iiierigeksekusi putusan yang telah inkt'ucht t*rsctiu[ namun disisi lain dengan peffiimbangcrl a5p.-1i iicadilan, kemanfaatan dan kemaslahiitan L-agr banyak pihak terkait lainnya BFI.,I tidak hisa n:elaksanakan putusan pengadiiari iersci.,ur (irr;ir*
executable). Artinya daiam hai iiii a,Ja sern;tcam
kebingungan mengenai posisi atau iqeiii;dukan
dari BPN itu sendiri antara apahah hanis itelak:
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sanakan hukum positif secara normatif tanpa
memperdulikan apapun dampak yang akan ditimbulkan bagi masyarakat banyak khususnya
bagi paru pihak baik itu yang terkait la*gsung
maupun yang tidak terkait secara langsung semata-mata dengan aiasan patuli melaksanakan
undang-undang sesuai dengan hukurn yangberlaL<u (rechmatigheifi atau BPN harus berani
menerobos ketentuan undang-undang aiai.r liukum terfulis yang beriaku semata-rnata atas <1asar demi pencapaian tujuan (doelmatigheid) yaifu untuk kepentingan Ltmum, kesejaliteraan
umum dan kemaslahatan rakyat banyak'i 'fentu
hal ini bisa diperdebatkan.
Berdasarkan aiasan-alasan baik seeara iilosofis, sosiologis maupun yuridis inilah mal:a
penulis merasa bahrna penting dan pamr *rtrik
diadakan penelitian terhadap isu hukum yang
diangkat dalam disertasi ini.

B.

R.umusan Masalah
1. Mengapa terhadap putusan Mahkamah
Agung RI No. 158/Pll/TU1{ l2A l1 tsadan
Peftanahan Nasional menginginkan agar
putusan tersebut Non -Ex ecut ab I e ?
2" Bagaimana peranan Badan Pefianairan

Nasional agar putusan lVlalikamali Agung RI No. 158/PITTUN/201i Te;rt,,:rig
Pembatalan Sertipikat F{ak {lu*a Ea*
ngunan No.132 Atas Nama PT. 'f,aman
Ogan Permai (PT. TOP) dinvatakan
-r.

Non-Executable?
Bagaimanakah kepastian hukuril terhadap pihak pemenang putusan serta ilerlindungan hukum terhadap para pihak
pemilik sertipikat turunan dari sertipii<at
induk Hak Guna Bangunan No. 132 aias
nama PT. Taman Ogan Fermai (PT.
TOP) yang harus dibatalkan berdasarkan
putusan Mahkamah Agung $U No. i58i
PK/TLINi2O11?

C" Pembahasan

1.

Putusan Mahkamah Agung Rep*bEik Endonesia No. IS8/PI(TUN/ 2011 T*ntamg
Pembatalan Sertipikat Hak Guma Sangunan No. 132 Atas Nama PT. Taman C}gan
Permai Sebagai Putusan Noil-Exeeutahle
Sertipikat Hak Guna Bangunan (selanjut-

rI

hetlut!ttka;t

",3P,!"

fiI Dalan

Mex'g.fuadapi

Problenwtik Futusan Non-Executable

ria rii siugkat SHGB) No. 132 diterbitkan

oleh
berdasarkan
Perlanahan
Kota
Palembang
Kantor
Surai Kcpala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
\asiiinal Propinsi Sumatera Selatan Tanggal 24
Februari 1997 No.550.2111,2611997. Berdasari:ur lvilayah fisiknya masuk di Kelurahan 8 Ulu
Kccamatan Seberang Ulu I Kota Palembang,
.:nggal penerbitan 4 Maret 1997 Gambar Situa.. iCl,; hit:.69t1l1997 tanggal 15 Februari 1997
J.ngrn ir:tal luas kesr:luruhan 1.653.042 M2
Satu .Iuta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu
Ernp;rt Puluh Dua lVleter Persegi) atau sekitar
,55 (Ser:atus Enam Puluh Lima) Hektar, tercatat
r:as nar1la PT. Taman Ogan Permai (selanjutnya
:rsirigkat PT. TOP) yang berkedudukan di Pa.:rirbang., dimana sertipikatnyapada saat itu di.ll1d;rl,.lnEili1i oieh Kepala Kantor Peftanahan
-rotar*a,-1ya Falembang Bapak Drs. H.M. Badin

.:hja.
Sitd;B No. 132 ini masa berlakunya ada.,h 3Ll ltig* p,.rluh) tahun, oleh karena itu apabila
ltliliiirlg il:rri fahun i:enertritannya yaitu tahun
q:i7 rr.r!"a SHGB No. 132 atas natna PT. TOP
-::i akar: irerakirir haknya pada tanggal 3 Maret
)rt27
[ii-'rrlasarkau data yang ada di Kantor Per.,nahan Kota Paiembang, SHGB No.132 atas
.,inL;r P'1'. 'T'OP drng;an luas lebih kurang 165
:1--ktar irri. i,vilayah flrsiknya mencangkup seba:.;$ Lii:rra;''vilayah yarrg terdapat di Jakabaring
:;ri sc,,kiiarnya mulai dari w'ilayah Rotunda dan
,:kitam3,a liingga ke selun"rh wilayah perumarr-i iiil*t jakabaring rlan perumahan PT. Amen
I h:li;r. wila-vah seputaran gedung I)ekranasda,
" ngp,a ire scputaran sekitar Stadion Jakabaring"
Sll(;tl Ni>. 132 ini merupakan sertipikat induk
,.rng silrit ini sudah dipecah-pecah menjadi 26
'lLra priluh cnam) pecaltart induk yang kernudi:..r srrii;lir r-iitcrbltkan lagi ?6 sertipikat llak Cuna
3airgunan yang kesernLlatlya masih atas nama
:T. TOP yaitu:
1. I ICB No. 2562 SU No. 127115 Ulul200Z
i,u:rs 113.230 N12
2. I{Gts No.2563 StJ 1'{o. 128/15 U1u/2002
Luas 18.440 M2
:j. 1ICB No. 2564 SU No. 129115 Ulul2}02
l,uas 251.985 &,'I2
-+ IliiB No. 2565 SLI No. 130/15 Ulul2002
I,uas 70.1701\'1:
5. I{GB No. 2565 Stl l{o. 13 lll5 Ulul2A02

".,
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Luas 139.CI29 T,[2
6. HGB No. 25{17 SU No. 132115 Ulul20A2
Luas 34.66.1 M2
1. HGB No. 2580 SU. No. 1lll5 Ulul2003
Luas. 992 M2
8" HGB No. 2581 SU. No. 12115 Ulu/2003
I-uas. 992 Tvll
9. HGB No. 2582 SU No. 13/15 Ulu/2003
Luas 9iJ2 1\,12
10. HGB No" ?583 SU No. l4ll5 Ul:ul2003
i.uas 992 h,{2
11. HGB No. 2584 SU No. i5115 Ulu/2003
Luas 992 Iq42
12. HGB No. 2585 SU No. 16l15 Ulul2003
Luas 526 N12
13. HGB No" 2586 SU No. 17ll5 Uhl2003
Luas 526 h{2
14" HGB No. 2587 SU No. 18/15 U1u/2003
Luas 525 M2
15. HGB hlo. 2588 SU No. l9ll5 Ulu/2003
Luas 516 M2
15. HGE ldo. 2589 Su No. 20115 Ulu/2003
Luas 516 I\42
17. HGB No. 2590 SU No. 2Lll5 U1u/2003
Luas 515 M2
18. HGB l'14. 2591 SU No. 22115 Ulul20A3
Luas 5 i6 Iv{2
19. HGB ]olo. 2592 SU No. 23115 Ulul2003
Luas 5 16 f'"{2
20" I{GB No" 2593 SU No. 24115 Ului2003
Luas 516 h",I2
21. HGB No" 2594 SU No. 25115 Ulu/2003
I-uas 515 M2
22"HGB No. 2595 SU No. 26115 Ulu/2003
Lr-ras 517f, M2
23. HCB No. 4179 SIJ No. 811/15 Ult/2004
I-.uas 382tr tr4r
24" t-tGB ldo. 4180 SU No. 813/15 Ulul2004
Luas 28. i89 ft,'I2
25. I{GB No. 4181 SU No. 812/15 Ulu/2004
Luas3.422M2
26. HGB No. 4 t82 SU No. 814115 Ulu/2004
Luas 3.{i19 Il{2

Setelah terjadi beberapa pecahan induk
sebagaimaua tertera di atas, luas SHGB No.132
atas nama PT" TOP yang tersisa saat ini adalah

967.426 M2 atau sekitar 96 Hektar dari total
luas keseluruhan yang sebelumnya seluas 165
Hektar. Sebagaiilalia yang tertera di dalam serr
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tipikat, bahwa SHGB No. 132 tercatat atas nama
PT. TOP. Bahwa PT. TOP itu sendiri didirikan
berdasarkan Akte Perseroan No. 1784 tanggal
28 Desember tahun 1996 yangdibuat dihadapan
Notaris Aminus, SH, kemudian Akta pendirian
PT. TOP Tanggal 26 Februari I9g7 oleh N{enteri Kehakiman Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.
C2.1323 HT.0101 Tahun 1997 tentartg pengesahan PT. Tarnan Ogan Permai (PT.TOP).

Para pendiri PT. TOP itu sendiri terdiri
dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (selanjutnSa disingkat pemprov.
Sumsel) dan PT. Amen Mulia yang didirikan
dengan tujuan sebagai berilrut :
a. Mengusahakan penimbunan dan pematangan tanah reklamasi untuk dapat dibangun menurut kebutuhan yang diperlukan;
b. Mengusahakan pengembangan perumahan dan pemukiman (Developer Real
Estate), perhotelan, perkantoran baik untuk keperluan swasta mallpun institusi
pemerintah, sarana olahraga, sarana pendidikan, fasilitas umum untuk keperluan
sosial dan budaya, sarana liburan dan pariwisata;
c. Mengusahakan industri pariwisata dan
industri kerajinan.
Aset PT. TOP adalah berupa lahan seluas
1.653.042 M2 lsatu Juta Enam Ratus Lirra puluh Tiga Ribu Empat Puluh Dua Meter persegi)
atau sekitar 165 Hektar yang diperoleh berdasarkan pembebasan tanah/lahan, baik milik masyarakat maupun lahan kosong, dimana tanah
yang milik mayarakat semuanya telah diiakukan
ganti rugi.
Adapun pernbebasan tanahllahan tersebut
dilakukan oleh Panitia pembebasan tanah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan, tanggal2 Agustus 1990, perihal pencadangan tanah seluas 1"600 Hektar
dan tanggal I April 1993 Nomor. 227lSWIl
1993 seluas 5 Hektar yang terletak di kelurahan
5 U1u, 8 Ulu, 16 Ulu dan Piaju Darat, Kecamatan Seberang Ulu-I dan Seberang Ulu-II Kotamadya Palembang.
Setelah maksud dan tujuan pendirian pT.
TOP tersebut dianggap telah selesai, maka pT.
TOP dibubarkan dengan Akta Pernyataan Kepu-
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tusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Taman Ogan Permai No. 13 tanggal 12 Nopember 2{}A2
yang dibuat di hadapan Notaris Alia Ghanie,
SH, maka dari itu terhadap aset PT. TOp yang
berupa lahan sebag atmana telah dij elaskan sebelumnya telah dibagi kepada pen{irinya masingrnasing yaitu PT. Amen Mulia Har pemprov.
Sumsel" PT. Amen Mulia mendapat 70 persen
rlan Pemprov. Sumsel mendapat 30 perser:. S*cara rincinyatanah seluas 1.84L323,12 I42 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu
Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Korna Dua Belas
Meter Persegi) menjadi milik FT. Amen Mulia
dan 789.138,48 (Tujuh Ratus Delapan puluh
Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Koma Empat Puluh Delapan Meter Persegi) meniadi rniliknya Pemprov. Sumsel"
Pembagian aset PT. TOP yang terdiri dari
untuk bagian PT. Amen Mulia dan bagian pemprov. Sumsel tersebut dirumuskan dalam suatu
peta yang ditanda tangani bersama antara pT.
Amen Mulia dan Gubernur Sumatera Selatan.
Berdasarkan hal tersebut, maka pihak pT. dmen
Mulia mengajukan pemecahan atas seiiagian tanah/lahan yang menjadi haknya pT. Amen Mulia yang termasuk di daiam SHGB No. i32115
Ulu dengan GS No. 690/1997 atas nama pT.
TOP ke Kantor Pertanahan Kota palembang, sehingga setelah melalui proses yang eukup ketat.
maka terbitlah 26 (Dua Puluh Enam) serripikat,
dimana sebagian besar dari tanah dalam 26 (Dua
Puluh Enam) sertipikat tersebut telah drpecahpecah lagi menjadi ratusan pecahan yang sebagian besar telah ditingkatkan menjadi serlipikat
hak milik (selanjutnya disingkat SH\,{) ilan re-

lah dijual oleh PT. Amen Mulia kepacla para
konsumennya, dikarenakan pT. Amen It,lulia
adalah perusahaan pengembang pemrahan
yang dikenal dengan nama perumahannya pT
Taman Ogan Permai (PT. TOp).
Bahwa sebagian dari sisa tanah yang termasuk dalam SHGB No.132 tanggai 4 lVliilet
1997 tersebut masih terdapat milik pI" Aincn
Mulia dan sebagiannya lagi meqjadi hakn_i a
Pemprov. Sumsel yang kesemuanya di dapatkari
dengan cara pembebasan lahan dan pernberian
ganti rugi kepada masyarakat setempat yarig dilaktrkan oleh Panitia Pembebasan lairan rlengar:
berdasarkan Surat Keputusan (solanjutnya disingkat SK) Gubemur Sumatera Selatan, tan_e-

fr*an

BPN RI Dalan Menghadapi Problenatik Patusun Non-Execatable..,

grl 2 Agustus 1990, perihal pencadangan tanah
sluas 1.600 Hektar dan tanggal I April 1993

Nomor. 227|SWI/1993 seluas 5 Hektar yang
sletak di kelurahan 5 Ulu, 8 Ulu, 16 Ulu dan
Plaju Darat, Kecamatan Seberang Ulu-I dan Seberang Ulu-II Kotamadya Palembang. Bahwa
sisa tanah/lahan yang terdapat di dalam SHGB
No. 132l15Ulu yang luasnya saat ini tinggal lebih kurang 96 Hektar adalah milik dari Pemprov. Sumsel, oleh karena itu berdasarkan kemtuan Pasal 6 ayat (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
tewenangan untuk memindahtangankan tanah
tersebut ada pada Gubernur Sumatera Selatan
selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Proses penerbitan sertipikat, termasuk pula di antaranya penerbitan SHGB No. 132 atas
nama PT. TOP, merupakan salah satu rangkaian
dari pendaftaran tanah, yang merupakan tugas
urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa Kepala Kantor Pertanahan wajib
menyelenggarakan tugas pendaftaran sebagaimana dimkasud dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, dan Pemberian Hak Guna Bangunan
didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan, dan sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Bangunan diberikan sertipikat
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal23 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas
Tanah Negara.
Penerbitan Surat Keputusan tentang penerbitan atau pemberian hak atas tanah dalam
bentuk sertipikat sebagaimana pula halnya dalam penerbitan SHGB No. 132115 Ulu atas nama PT. TOP adalah merupakan keputusan tata
usaha negara (beschikking) dimana setiap keputusan tata usaha negara itu sebelum diterbitkan
pastinya selalu melalui proses, yang juga terdiri
dari rangkaian berbagai macam penetapan-penetapan atau keputusan sebelumnya, dari berbagai
macam rangkaian keputusan itu apablia persyaratan penetapan-penetetapan sebelumnya sudah
terpenuhi, maka selalu diakhiri dengan keputu-

Rani

Arvita

salr tfita i"isalra iialg;ii'a l,'ritiE xrenentukan.

Setclah mcl:rlui [:'t,ri;;rgai tahapan dan proes pener'bitan

kstentuan peraturan
perLrndang-undangi,rn yang tlerlaku, rnaka berdasarkan Surat Kepuruuan Ki:paia Kantor Wilayah
Badan Penanaht.rn l"{asrulai Fropinsi Sumatera
Selatan lulo. 55t1.?ri trt'Z{il}997 diterbitkanlah
Sertiprikar [{ak L}rln:r t}lulgunan rouo. 132 Kelurah;iri i'i iiiil ]di';,r,*riilliil lilllcrilr:g tJlll i Tanggal
Penerl:itau 4 Ir{nl'i:t }9*'7 ilrngan {iarrbar Situasi l.l*. GliCIi l9!J? "firngg;il [5 F'sb:nrari 1997 Luas
1.S53"CI42 fi42 :iriil* i-ir*rii l.]'f. 'I'AI\,{AN OGAN
I'EIth,{A[ l:crkcclrruliilian iti Pulcurbang, dimana
SllGIl Nc" 132 irri mlrsa L;r:rlakunya adalah selarna 30 (tig:: irriluhi irrl:uu. artinya apabila dihitung sejak dari uihi:n pcittrbitatulya, maka SFICB lio. Ii2 ir:i akan trerakhir atau liabis masa
berlakun;ra parla tanguel -3 hilaret 2027.
Lebih knrring l2 iitila belas) tahun kemu,ii311 i6:petnlra pada ttrrlgg;l l0 Juni 2009, terhadap S}HGB No" 132./tr5 Lilu atas nanla PT. TOP
ini ada gugatan ),atg dia.irikan oleli Saudara Romi y:u:g mengajukan gugatan k* Pengadilan Tata Usaha Negara Falen:bang clengan register
Per*ara Nomoi : l6l{.)12lrtA9lPTUN-PLG dimana Saudara Rolni bertinCak seiaku Penggugat
yang clikuasekan kepaitre para kuasa hukurnnya
dalairr hal ini rnenggugat Kepela K.antor Pertanahan Kota Palernharrg selaku Tergugat dan PT.
Amen l,rfuila si:rta Femerjntair Fropinsi Sumatera Selatan sekku Torgugat II Intervensi 1 dan
2. Adapun gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat pnda tangg*l 30 "]uni 2009 dan terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 02 Juii 2009.
Bahrrya setelah acara jawab nlenjawab telah dilaksanakan baik benrpa gugatan, jawaban,
repiik, duplik, pemeriksaan alat bukti, saksi-saksi serta pemeriksaari fisik objek sengketa di lapangan, maka akhinr-1ra majelis hakim Pengadilan fata Llsaha Negara yang memeriksa perkara
ini teleh melxunrs pcikara irti rJengan amalxya
sel-,agai tieriki.rt :
s

se;bu gu

i

j

r;,f 11&

MENGADILI
DALAM EKSEFSI

-

:

Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat
Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2
tidak diterima;

II
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DALAM POKOK PERKARA,

i32 Tahun 1,997 tanggal 4 Maret l99l Luas
1.6fi.A42 M2 atas ilama PT. Taman Cgan

:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertandhan Kota Palembang (Tergugat)
berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.
132 Tahun 1997 tanggal4 Maret 1997 Luas
1.653.CI42 M2 atas nama PT. Taman Ogan
Permai;
3. Memcrintatrkan Tergugat untuk mencabut
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 132
Tahun 1997 tatggal 4 Maret 1997 Luas
1.653.042 M2 atas nama PT. Taman Ogan
Permai;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk
memproses kembali Sertipikat Hak Guna
Bangunan atas nama PT. Taman Ogan Permai, setelah mengurangi dan mengeluarkan
luas lahan tanah milik Penggugat yang berada di dalam areal Hak Guna Bangunan objek
sengketa tersebut, sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 secara
tanggung renteng untuk membayar biaya
yang timbul dalam perkara ini, yang dalam
peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp.2.018.000 (dua juta delapn belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya
Bahwa terhadap putusan PTUN Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Banding PT. TUN Medan, Putusan Kasasi MARI
dan sampai akhirnya Putusan PK MARI. Semua
putusan-putusan tersebut dimenangkan oleh
Penggugat (Romi).
Dengan mencermati seluruh putusan-pututersebut
di atas, dimana kesemua putusan
san
tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van getvisjde) dan seluruh putusan tersebut pada intinya memerintahkan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Tergugat Utama atau pihak Tereksekusi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.
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Permai;
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Memerintahkan Tergugat untuk mencabut
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomr:r 132
Tahun 1997 tanggal 4 Maret 1997 l-uas
L.6fi.A42 N12 atas nama PT. Taman Ogan
Fermai;

3. hi{emerintahkan kcpada Tergugat

rii"ltuk

memproses kembali Sertipikat Hak Guna
Banguuan atas nama PT. Taman Ogan Permai, setelah mengurangi dan mengeluarkan
luas lahan tanah milik Penggugat yarig bera<la di dalam areal Hak Guna Bangunan objek
sengketa tersebut, sesuai dengan Ferattiran
Perundang-undangan yang berlaku;
Terhadap semua fakta-fakta tersebut, Kantor Pertanahan Kota Palembang tetap bersikukuh tidak melaksanakan putusan pengadilan
yang telah inkracht tersebut dan menganggap
bahwa putusan tersebut adalah Non-Executable
dengan beberapa alasan sebagai berikut :
1. Terdapat alasan yuridis normatif dan yuridis
tekhnis mengapa BPN RI menginginkan
agar terhadap putusan MARI No. 158/FK/
TLDI/2011 tentang Pembatalan SHGB No.
132 atas nama PT. TOP menjadi suatu puhtsanr Non-Execoiable.
a. Secara yuridis normatif, putusan MARI
No. 158 PI?TLIN/2011 adalah putusan
yang kontradiktif dengan kondisi dnf*r/o sertipikat objek sengketa aquo yang
tolah dikalahkan incasu SHGB No. 132
atas narta PT. TOP.
Putusan N,{ARI tersebut pada pokoknya
membatalkan dan mencabut SHGB No.
132 dengan total luas keseluruhan 165
Ha atas nama PT. TOP, kemudian memerintahkan Tergugat (BPN) untuk
"menghidupkan" kembali SHGB No.
132 tersebut setelah mengurangi dan mengeluarkan luas lahan tanah milik Penggugat. Terhadap keputusan TIIN (sertipikat) yang sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, maka tidak mungkin terhadap objek yang sudah dibatalkan tersebut dapat diproses atau "dihidupkan"
kembali keberadaannya atau legalitasnya, apalagi dengan cara setelah mengurangi atau "mengeluarkan" luas lahanfta-
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nah milik Penggugat. Di sisi lain secara
defacto SHGB No. 132 telah di pecahpecah menjadi ratusan sertipikat turunannya, sehingga luasnya tidak lagi seluas 165 Ha sebagaimana tercantum di
dalam sertipikat objek sengketa aquo in
casz SHGB No. 132.
Secara yuridis normatif, putusan MARI
No. 158 PMUN/2011, adalah suatu putusan yang Ultra Petita.
Majelis Hakim telah mengabulkan putusan "melebihi" dari apa yang diminta
oleh Pengggugat yang hanya meminta
penundaan pelaksanaan terhadap SHGB
No. 132 berlaku sah secara hukum sampai dengan adanya putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Namun putusan MARI No. 158/PIVT[IN/2011 amarnya memerintahkan:
mencabut dan membatalkan sertipikat
objek sengketa dan kemudian memproses kembali setelah mengurangi luas tanah Penggugat.
c. Secara yuridis normatif putusan MARI
No. 158 PK/TUN/2011, melanggar Kewenangan Kompetensi Absolut.
Gugatan perkara yang diajukan oleh
Penggugat (Romi) tersebut adalah menyangkut sengketa kepemilikan, yarlg
gugatannya seharusnya diajukan ke Peradilan Umum bukan ke PTUN Palembang.
Secara yuridis normatif, putusan MARI
No. 158 PK/TUN/2011, diputus berdasarkan gagatan yang lewat waktu/da-

luarsa/verjaring.
Hak untuk mengajukan gugatan batas
waktunya adalah 5 (lima) tahun sejak
sertipikat diterbitkan, sementara gogatan
terhadap SHGB No. 132 diajukan setolah 12 (dua belas) tahun sejak sertipikat
tersebut ditertbitkan.
Secara yuridis normatif, putusan MARI
No. 158 PI?TLIN/2O11, di putus berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Pcnggugat yang tidak mempunyai kepentingan (Point de Interest\
Sesungguhnya tanah yang di klaim oleh
pihak Penggugat tersebut telah dibebaskan dan diganti rugi oleh pihak Pemerin-
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tah Prr.:pinsi Sumatera Selatan, hal ini

i.

terbukti dengan adanya Berita Acara No.
02 tahun i99tr tanggal 20 Agustus 1991
dengan Nomor Persil 1059 seluas 38.600
M2 Garnbar Situasi No. 555/1979 tanggal 13 Februari 1979,
Secara yuridis normatif, puhrsan MARI
No" 158 PKITIJN/2011 terdapat putusan la{rr yu*g f;er$emtrtnga;n yaitu Putusan Fidana.

Bahwa terhadap Romi sendiri selaku
Penggugat sebsluiir putusan PTUhI dijatuhkan, sudah teriebih dahulu ada putusan pidairanya, harena alas hak yang dipergunal<an oleh Penggugat (Romi) untuk rnengaiukan gugatan kc PTUN ada^
lah palsu, sclringga Rorni (Penggugat)
telah pula ilijatuhi hukuman pidana penjara akibat dari adanya pemalsuan terhadap akta *tentik tersebut. Jadi dalam hal
ini, terdanat korrciisi yang sangat kontradiktif yaitu, selain alas hak yang digunakan oleh Fenggi.rgat untuk menggugat telali terbukti paisu yang kemurliari pelakunya {RomilPenggugat) juga telah dijatulii huiiurnan pieiana penjara namun disisi lain guga.tan tersebut justru dimenangkan oleh Rorni/Penggugat, artinya
terhadap putrisan PTLIN yang telah inh'aciai tersebut terdapat juga putusan
lain,vang aixarnya bertentangan/kontrar
diktif satu deilgan lainnya.
Selain bfirdasarkan alasan yul"idis norrnatif terhadap Putusan PK h4ARI No. 158 PK/
TLIN/2011 secara Yuridis T'ehnis juga terdapat
kondisi-korrdisi yang mernbuat Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palembang tidak dapat memenuhi atau melal,sailakan isi putusan yang telah
inkraclet tersetrut dair menginginkan agar putusan tersebut dapnt dinyatakan sebagai putusan
yan g ber"sifat N ts it-Exee utable
Alasan 3alri,lis tehnis tersebut adalah:
1. Secara yanridis tehnis memyangkut faktor
keamanan
Secara defacto saat ini SHGB No. 132 tersebut adal ah rn*n3,,'angkut kepemilikan terha dap ratusan kepaia keluarga atau rnasyarakat
sebagai pemilik sertipikat pecahan atau turunan dari SFIGB No. 132 tersebut.
OIeh karena itu. apahila SHGB Ntr. 132 ini
"

3!t
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dibatalkan sebagai konsekuensi i:elaksailaan
MARI No. 158/PI(/Ti.iN/201i, maka i,,ang
akan terjadi adalah terhadap seiirruir sertipikat-sertipikat pecahan atau liinl"$an dari
SHGB No. 132 tadi yang jumilahn;,a sucial:
mencapai ratusan sertipikat ir-riiik rJari larusan penduduk masyarakat akan ikui IJATAI-,
juga secara administrasi.
Bagi para pemilik sertipikat iiii-j,1i';.il ii:i l.tdi,
yang jumlahnya sudah lrentiili;iii i'atilsaii iiepala keluarga tentu akan rnclalctil.,an "ptitolakan" atau "demo" besar-besalair akan hal
ini, dan tidak menutup ketnungkina.n akan
terjadi konplik yang besar atari bahkail 'upertumpahan darah" demi memper"taheirkan hak
milik mereka tadi. Beluni iagi t**radai: bangunan-bangunan yang "notabi;ilr" penguasaan dan pengelolaannya adeirli trrtliak "pemerintah" dalam hal ini Perlpri:v. Suiri>cl.
Bisa dibayangkan dampak "kekaeai.:an" dan
"kericuhan" yang akan terjadi bila pr,rilrsan
tersebut harus dieksekusi.
2. Secara yuridis teknis meri"yrng4"ut iakrsr
biaya
Secara tehnis, untuk dapat iliiaksarrakalinya
proses pembatalan menuntirl adatiya mekanisme tersendiri yang tidak nrudah iian rnenyangkut biaya-biaya adrriinistrasi yasg 5srus disetorkan ke kas iiegai'a sesuai d*'ngan
peraturan perundang-undalga* ;'ar-:g trerlaku. Oleh karena itu patut untr-rK'- iaen_iadr pertimbangan serius adalah : 1i;rii.', dit'ebankan
kepada siapa biaya pemb:iti,l:iii irii:adap ratusan seftipikat turunan alau pei:ahan clari
SHGB No. 132 tadi yang lumlahni'a apabila
dikalkulasikan dengan juiiriah s*itipikat
yang harus dibatalkankan rn.nuapai rnilyaran rupiah. Dalam kondisi "nririrlal" berdasarkan peraturan perundangail -vacg berlaku,
biaya untuk pelaksanaan periibataiau terhadap serytipikat, dibebankan kepada pihak
pemohon pembatalan atau pefir'il ik sertii:ikat
itu sendiri. Maka dalarn hal iti tidai<. nrungkin seluruh biaya pembaiaiati ti:di aLan dii.robankan kepada pihak penluilarig putusan
maupun kepada para peinilik surtipikat turunan yang harus dibatalkan tadi"
3. Secara yuridis teknis mcn;',iimgk*t fakttr
kepastian "status" objek yang akam diba-

talkan
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Ketika Gugatan diajukan legal standing PT.
TOP itu sudah tidak ada lagi karena PT.
TOP tersebut sudah dibubarkan berdasarkan
Pengumuman Pembubaran Likuidasi PT.
TOP sejak tanggal 25 Desember 2001 dan
telah diumumkan dalam Berita Negara tanggal i5 Maret 2AA2, sehingga dengan demikian putusan PTLIN yang telah inkrqcht tei"sebut senyatanya sueiah tidak mengikat lagi
kepada PT. TOP.

PT" TOP sendiri adalah gabungan kepeinilikan dari PT. Amen Mulia dan Pernprov.
Sumsel yangpada saat didirikan pihak Pernprov. Sumsel diwakili oleh Gubernur Sumsel. Aninya terhadap SHGB No. 132 tersebut keperniiikannya selain daripada PT. Amen Mulia juga ada kepemililcan dari pihak
Pemprov. Sumsel. Dengan kata lain terhadap lahan yang tennasuk dalam areal SHGB
No.132 tersebut menyangkut juga Aset Daerah dalam hal ini aset Pemprov Sumsel.
Selain itu, terhadap SHGB No. tr32 atas nama PT. TOP tersebut pada saat gugatan diajukan sampai dengan putusan telah inlcracht,
keberadaannya sudah dipecah menjadi 26
SHGB induk, yang kemudian tnasing-masing pecahahan dari ke-26 SHGB tarii telah
dipecah-pecah lagi menjadi ratusan pecahan
larnnya. Masing-niasing pemilik sertipikat
pecahan tadi sebagian besar telah mengagu:
nakan sertipikat tersebut kepada beberapa
bank dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas kredit pinjaman d11. Aitiriya terhadap
SHGB No.132 yang akan dibatalkan tsrsebut adalah juga menyangkut Uang Negara.
Oleh karena itu merujuk kepada beberapa
kompleksitas "status" keberadaan SHGB
No. 132 itu sendiri, sehingga menjadi salah
satu alasan BPN untuk menjadikan putusan
MARI No. 158/PI(TLIN/2011 menjadi putusan'Wozl -Executable'" "
2. Peranan BPN RI dalam rangka usaira untuk
mewujudkan agar terhadap putusatt MAR"I
No. 158/PK/TIIN/?01 1 tentang Pembatalan
SHGB No. 132 atas nama PT. TOP menjacii
putusan Non-Executabl e adalah :
a. Melaporkan kepada Ketua PTIJI'I Falem*
bang bahwa terhadap Putusan MARI No.
ls8iPKlTLINlz}lI tersebut, BPN Kota
Palembang selalar Tergugat tidak dapat

Kedudukan BP l,{
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melaksanakannya berdasarkan pertimbangan faktor yuridis normatif dan yuridis
tehnis.
Memanggil paru pihak yang terlibat
langsung dalam perkara ini serta mengupayakan perdamaian afitaru pihak Penggugat dengan Tergugat Intervensi. Dimana dalam perdamaian tersebut dengan
berdasarkan kesepakatan dari semua pihak baik dari pihak Romi selaku penggugat maupun pihak PT. Amen Mulia

dan Femprov Sumsel selaku pemilik
SHGB No. 132 di tetapkan bahwa dari
Pihak Amen Mulia dan Pemprov Sumsel
"menyetujui" bahwa terhadap tanah
yang diklaim oleh pihak Penggugat akan
dikeluarkan atau diooinclave" dari SHGB
No. 132 untuk selanjutnya akan di proses penerbitan SHM atas nama Penggugat, sedangkan bagi pihak Penggugat selaku pemenang pufusan'omenyetujui,,
bahwa terhadap putusan MARI No.
Is8/PK/TLlNnAn yang amar purusannya pada intinya memerintahkan BpN
untuk melaksanakan pembatalan terhadap SHGB No. 132 bisa untuk o.tidak,.
dilaksanakan oleh Tergugat (BpN).
c. Melegalkan perjanjian perdamaian tersebut dalam bentuk akta otentik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris/ppAT setempat.
d. Mendaftarkan akta perjanjian yang telah
dilegalkan dalam bentuk akta notaris tersebut ke Pengadilan Negeri Klas IA palembang untuk mendapatkan penetapan
dari Ketua PI{ bahwa terhadap putusan
MARI No. 158/PK/T[IN/2011 tentang
Pembatalan terhadap SHGB No. 132
atas nama PT. TOP sebagai suatu putusan non-executable.
Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak
pemenang putusan serta terhadap para pemi1ik sertipikat turunan dari sertipikat induk
SHGB No. 132 atas nama PT. TOp adalah:
Terhadap Fenggugat (pihak pemenang putusan), pemberian akan hak-haknya sebagaimana yang telah dimenangkannya dalam putusan tetap dapat terpenuhi, sedangkan hakhak keperdataan terhadap para pemilik ser-

.."
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tipikat pecahan dari SIIGB No. 132 tetap dapat diberikan perlindungan hukumnya. Artinya waiaupr"m terliadap pihak pernenang putusan hak-hak nya tetap dapat clipenuhi namun tanpa nrengorl,rarrkan hak-hak keperdataan clari urasyarakat banyak lainnya dalam
hal irri para pe,miiik semipikat pecal:an atau
turultarl clari SIIBC No. l.l2 tersebut.
Saran/R*konlend*isi
Merujuk adanya fenomena putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan, kirususnva
putusan PTUN yang tlmar putusannya acla perintah bagi BPII{ untuk melaksanakan pembatalan terhadap SHT, penulis rnerehomendasikan :
1. Melakukan revisi dan selanjutnya memasukkan la'iteria lnengenai putusan non-exet:utahle dalam rataran Undang*Undang, khususnya rnengenai upaya paksa sebagaiinana
yang diatul di dalarn UU No. 5 'Tahun 1g86
beserta penrbahannya tentang PTLJN scrta
sanksi adurinistrasi pemecatan sebagaimana
yurng telah diatur clalanr UU N*o. 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
IJerdasarkan fakta varig ada hatrrva pemben*
tuk r,indang-unciang selama ini lianya ,.herkutat" pai"la upaya paksa yang akan dikenakan kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan baik heiupa pemtrayaran uang ganti rugi (dwangsont), serta pe*
ngumuman di media rnassa atau rnedia cetak
sebagaimana yang telah diatur dalam UU
No. 5 Tahun 1986 beserta pembahannya
tentang PTUN maupun sanksi administrasi
berupa pemecatan dari jabatan sebagaimana
yang telah diatur dalam UU l.lo. 30 Tahun
2AI4 tentang Admirristrasi pernerintahan.
Padahal terhadap kategori putusan pengariilan yang tidak iiapat ditatsanat an (rir;n-exe*
cutable') tiiiaklah dapat dikenakan upaya
paksa apalagi sampai adarrya sanksi peinecatan, karena iiaiarn posisi ini ada kalan5,a pihak tereksekusi alati tergugat berniat untuk
melaksanakan tapi terketdala oleh l-aktor
tehnis dan semata-mata atas dasar derni keadilan dan kepentingan masyarakat banyak.
2. Seteiah dilakukan revisi dalarn rataran IJndang-Undarrg sebagaimalla point I (satu) di
atas, agar dalanr tataran peraturan pelaksana
dalam hal ini Peraturan Meitteri pengganti
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di lapangan tidak dapat untuk
dilaksanakan atau nan-executable. Di sisi
lain juga akan tetpenuhinya perlindungan

I

yang saat ini se{ileh
penyelesaian
dang dalam tahap proses
Tim di Kementerian Agraria dan Tata RuanglBPN RI untuk tnemasukkan atau mengafur secara khusus mengenai kriteria-kriteria
putusan-putusan yang <iijadikan patokan untuk dapat dijadikan sebagai putusan yang
Non- Executabl e serta alternatif penyelesaian
yang dapat ditempuh oleh BFN R-I selaku
pihak tergugat sekaligus sebagai eksekutor
putusan, khususnya terhadap putusan PT{JN
yang amamya memerintahkan BPN untuk
melaksanakan pembatalan terliadap SHT'
Sehingga selain akan ada palung hukum
yang jelas bagi pihak BPN selaku pejabat
yang diberi wewenang unhrk mengeksusi
putusan apablla putusan pengadilan tersebut

Perkaban No.3 Tahun 20i

Juni 2016, haL i07 - 328

secara defacto

irukum, kepastian hukum serta keadilan dan
kemanfaatan baik bagi pihak p€menang putusan/penggugat maupun terhadap tergugat
dan pihak-pihak tsrkait lainnya dalam hal ini
masyarakat banYak'

3"

Terhadap para Hakint khususnya yang memeriksa dan mengadili perkara pertanaharr
agar dalam memberikan putusan selain ber-

disarkan kondisi defacto terhadap ob.jek
sengketa yang sudah berjalan juga lebih
memperhatikan asas-asas datram hukum adat
antari lain asas Konkret, asas Kontan/Tunai
dan asas Komunal sebagai dasar pertimbangan putusan.
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