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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pembangunan nasional mengharuskan pemerintah untuk 

dapat mengkaji kembali mengenai penataan tata ruang, khususnya dalam hal 

pengendalian pemanfaatan lahan atau tanah secara sedemikian rupa untuk 

menghindari terjadinya tumpang tindih kepentingan baik dari pihak negara 

maupun masyarakat. Tanah yang dikuasai oleh negara secara otomatis 

penguasaannya memiliki otoritas yang menimbulkan suatu tanggung jawab yaitu 

untuk kemakmuran rakyat. Di lain pihak, terdapat pula kepentingan rakyat dimana 

rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah. 

Ironisnya, pengendalian pemanfaatan lahan yang di strategikan seringkali 

mengalami benturan dan/atau penyimpangan dengan berbagai bidang lainnya. 

Hubungan penyediaan tanah untuk kepentingan pemerintah dan swasta sangat erat 

dengan masalah perencanaan kota, yaitu berkaitan dengan Rencana Tata Ruang 

Kota (RTRK). Pembebasan lahan untuk pembangunan pemukiman mewah di 

tengah kota seringkali mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan. 

Masyarakat seringkali terpaksa kehilangan tempat tinggal karena kawasan 

pemukiman digusur untuk pembangunan perumahan real estate, hotel, pusat 

perbelanjaan dan perkantoran atau apartemen. Harus disadari bahwa masalah 

perumahan rakyat, bukan sekedar masalah kesejahteraan, tetapi mengandung 

muatan politik serta implikasi politik yang luas. Keterlibatan pemerintah dalam 



 

 

2 

pembangunan perumahan hanya sebatas fungsi koordinatif, mesti ditingkatkan 

sampai pada aspek dan dimensi operasional aplikatif. Untuk menopang fungsi 

tersebut, instrumen negara atau pemerintah yang menangani masalah perumahan, 

harus mengalami penyempurnaan agar mampu menjalankan fungsi-fungsi 

operasional tersebut.
1
      

Penatagunaan tanah pada dasarnya berasaskan kepada keterpaduan, 

berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, 

keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.
2
 Di samping itu, 

penatagunaan tanah juga mempunyai tujuan untuk: 

1. mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai 

kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah; 

2. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai 

dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah; 

3. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian 

pemanfaatan tanah; 

                                                           
1
 Lukman Mokoginta, Jakarta Untuk Rakyat, (Jakarta: Yayasan Sattwika, 1999), hal. 28 

2
 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2005), hal. 36 
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4. menjamin kepastian hukum untuk menguasai, mengunakan dan 

memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum 

dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
3
    

Untuk mengembangkan penatagunaan tanah (land use) maka 

penatagunaan tanah berbasis tata ruang didorong untuk mewujudkan penggunaan 

dan pemanfaatan tanah yang lestari, optimal, selaras dan serasi di pedesaan serta 

yang aman, tertib, lancar dan sehat di perkotaan. Oleh karena itu, sistem 

pengelolaannya yang terutama mencakup subsistem perencanaan, penerapan, dan 

pengendalian senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan 

masyarakat yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan sifat fisik tanah 

bersangkutan melalui peran serta masyarakat.
4
  

Berbagai bentuk hubungan hukum dengan tanah yang berwujud hak-hak 

atas tanah memberikan wewenang untuk menggunakan tanah sesuai dengan sifat 

dan tujuan haknya berdasarkan persediaan, peruntukkan, penggunaan dan 

pemeliharaannya. Oleh karena tanah merupakan unsur ruang yang strategis dan 

pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah 

mengandung komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan 

konsisten dalam kerangka kebijakan pertanahan yang berlandaskan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 5 

                                                           
3
 Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 

87 
4
 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 2009),  hal.  47 

5
 Ibid,  hal. 43 
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Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua pasal 28 G menekankan 

pada aspek kepemilikan tanah oleh individu, dimana hak kepemilikan tersebut 

merupakan suatu hak universal yang mengakui kepemilikan hak secara pribadi. 

Dalam pasal yang telah disebutkan sebelumnya, dinyatakan bahwa setiap orang 

berhak atas perlindungan harta benda yang dibawah kekuasaannya. Pasal 28 H 

ayat 4 (empat) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik 

pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang 

oleh siapapun. Hak milik merupakan hak yang bersifat turun temurun, terkuat dan 

terpenuh karena mengingat fungsi sosial melekat pada kepemilikan tanah yang 

bersangkutan.  

Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telah dikenal dua asas, 

pertama asas “Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet”, artinya tidak 

seorang pun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain 

melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai. Kedua, asas “Nemo sibi ipse 

causam possessionis mutare potest”, artinya tidak seorang pun dapat mengubah 

bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objek 

miliknya.
6
 

Hak milik sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan 

hidupnya di dunia. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda, semakin 

tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Tanah adalah 

salah satu milik yang sangat berharga bagi umat manusia, demikian pula untuk 

                                                           
6
 Ridwan Halim, Bendera Mimbar Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya (Suatu Analisis 

Yuridis Empiris), (Jakarta: Angky Pelita Studyways, 2001), hal. 170-171 
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bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan masalah yang paling 

pokok, dapat dikonstatir dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang 

diajukan ke pengadilan yaitu berkisar sengketa mengenai tanah. Sengketa tanah 

tersebut antara lain menyangkut sengketa warisan, utang-piutang dengan tanah 

sebagai jaminan, sengketa tata usaha negara mengenai penerbitan sertifikat tanah, 

serta perbuatan melawan hukum lainnya. Berdasarkan banyaknya perkara yang 

menyangkut tanah, dapat dilihat bahwa tanah memegang peranan sentral dalam 

kehidupan dan perekonomian Indonesia.
7
 Penguasaan tanah merupakan suatu hak, 

dimana perolehan hak tersebut hanya dapat terjadi apabila subjek hukum yang 

berkepentingan (baik yang berbentuk perorangan maupun badan hukum) telah 

cakap secara hukum untuk menjadikan objek tersebut sebagai hak mereka.  

Subjek hukum atau dengan kata lain pembawa hak adalah mereka yang 

dapat mendukung hak dan kewajiban. negara dapat dipandang sebagai subjek 

hukum di dalam konsep hukum, karena negara dapat dipersonifikasikan serta 

dapat dianggap sebagai pembawa hak (rechtspersoor), atau yang secara khusus 

lagi yaitu publiekrechts-persor, yakni pendukung hak dan kewajiban publik yang 

padanya melekat kewenangan untuk menyelenggarakan kepentingan publik.
8
 

Dari yang sebagaimana disebutkan sebelumnya, dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa hubungan hukum yang timbul antara individu dengan tanah 

melahirkan suatu hak dan kewajiban, sedangkan hubungan hukum yang timbul 

                                                           
7
 Sunaryati Hartono, Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaruan Hukum Tanah, (Bandung: Alumni, 

1978) 
8
 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 228 
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dari hubungan antara negara dengan tanah menimbulkan suatu kewenangan dan 

tanggung jawab.  

Kekuasaan yang melekat pada negara untuk menguasai tanah tercermin 

dalam ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan 

air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal tersebut di 

dukung pula dengan penjelasan pasal yang bersangkutan yang menyatakan bahwa 

bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan 

pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari hal-hal yang telah 

disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa negara secara konstitusional 

mempunyai legitimasi besar dalam hal penguasaan tanah, namun tujuan dari 

penguasaan akan tanah tersebut tidak boleh terlepas dari kepentingan rakyat 

dalam rangka mencapai kemakmuran. 

Kawasan Kelapa Gading merupakan salah satu kawasan yang berpotensial 

sebagai pusat bisnis dan usaha sehingga sangat diminati untuk dijadikan sebagai 

hunian (tempat tinggal), ataupun dijadikan sebagai tempat melebarkan usaha bagi 

para pelaku bisnis. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya 

teknologi, kawasan Kelapa Gading yang pada empat puluh tahun silam hanya 

berupa “kawasan tak bertuan” dimana hanya dihiasi dengan hamparan sawah dan 

rawa serta hanya berstatus sebagai tanah girik dan tanah yang berada di dalam 

“penguasaan” pemerintah, mengalami perkembangan yang sangat pesat dimana 

hak milik maupun hak guna bangunan atas tanahnya bernilai puluhan juta rupiah, 
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bahkan mencapai milyaran rupiah. Kawasan ini kemudian menjadi kawasan padat 

yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama di kalangan pembisnis, hal 

tersebut terbukti dengan banyaknya perumahan, ruko, serta gedung bertingkat 

yang terdapat di hampir semua areal dalam kawasan tersebut.  

Diantara pesatnya perkembangan dan pembangunan yang terjadi di 

kawasan Kelapa Gading, terdapat beberapa bidang tanah yang menjadi objek 

sengketa, dimana sengketa kepemilikan yang terjadi kerap kali harus berakhir di 

meja hijau demi mencapai penyelesaian yang mengutamakan sisi keadilan bagi 

kedua pihak yang bersengketa. Salah satu kasus sengketa yang sempat marak 

adalah kasus sengketa yang melibatkan PT. Summarecon Agung Tbk melawan 

drg. Robert Sudjasmin atas tanah seluas 8.320 meter persegi di Jalan Janur Elok 

Raya dan Jalan Gading Asri I, yang berlangsung sejak tahun 1990.  

Kasus sengketa tanah yang akan dibahas di dalam laporan magang ini 

bertitik berat pada persengketaan yang melibatkan developer dan seorang 

pengusaha dimana pihak developer yaitu PT. Summarecon Agung Tbk 

menggugat seorang pengusaha yang bernama Robert Sudjasmin. Kasus ini 

berawal ketika Robert Sudjasmin bermaksud mendirikan rumah sakit di atas tanah 

seluas 8.320 m²  di lokasi Kampung Pengangsaan 2, Kelurahan Pengangsaan 2, 

Kecamatan Koja Jakarta Utara yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 

139/Pengangsaan II atas nama Abdullah bin Naman. Pada 5 Maret 1990, Robert 

Sudjasmin membeli tanah tersebut seharga Rp. 629.000.000,00 (enam ratus dua 

puluh sembilan juta rupiah) dari Badan Urusan Piutang Negara melalui Kantor 

Lelang Negara di Jakarta.  
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Berdasarkan hal tersebut, Robert Sudjasmin memperoleh Sertifikat Hak 

Milik No. 139/Pengangsaan II atas nama Abdullah bin Naman. Namun meski 

lelang telah dimenangkan oleh Robert Sudjasmin, PT Summarecon Tbk 

membangun pertokoan diatas tanah tersebut dan menyatakan bahwa tanah yang 

bersangkutan termasuk ke dalam bagian dari Kelapa Gading Permai dimana luas 

keseluruhannya adalah 200 ha. PT Summarecon Tbk mengklaim tanah tersebut 

sebagai haknya karena telah dibebaskan dari PT Nusa Kirana Real Estate, dengan 

bukti bahwa tanah tersebut adalah miliknya berupa Girik C No. 868 atas nama H. 

Saimun Bin Nawir berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 3 tanggal 1 

Agustus 1985 yang dibuat dihadapan Soesilo Soemarsono selaku pengganti Willy 

Silitonga, Notaris di Jakarta. 

  

1.2 Permasalahan Objek Kasus Perkara 

Dalam register perkara Nomor: 17/Pdt/G/1991/PN.Jkt.Ut mengenai 

gugatan hukum kasus perdata ini dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan 

putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini Majelis Hakim harus menemukan 

adanya 3 (tiga) permasalahan pokok yang harus dijawab yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang membeli tanah 

berdasarkan lelang dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) 

yang dalam hal ini adalah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara 

perdata No. 17/Pdt/G/1991/PN.Jkt.Ut? 

2. Bagaimanakah keabsahan Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Pegangsaan Dua 

yang merupakan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat I? 
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3. Apakah Tergugat I yang dalam hal ini merupakan pemenang lelang negara 

telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait kepemilikannya atas 

Sertifikat Hak Milik Nomor 139/Pegangsaan Dua yang diduga tidak 

mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat 

dalam gugatannya? 

 

1.3 Tujuan Magang 

Tujuan diadakan magang ini adalah: 

1. Melakukan studi langsung mengenai praktek hukum yang dilakukan oleh para 

praktisi hukum di dalam lingkup kerja nyata. 

2. Sebagai sarana studi banding mengenai peranan, tugas, dan tanggung jawab 

seorang praktisi hukum yang selama ini dipelajari penulis dalam teori dan hanya 

diketahui penulis melalui informasi, putusan-putusan pengadilan dan literatur. 

3. Untuk mengetahui apakah di kantor-kantor hukum seperti Robin Sulaiman & 

Partner ini, teori-teori hukum sebagaimana diajarkan di bangku kuliah, diterapkan 

dalam prakteknya. 

4. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan bekal ketrampilan 

dan pengalaman secara praktek yang dapat dimanfaatkan sebagai modal jika 

sudah terjun ke dunia kerja nyata. 

5. Memenuhi tugas mata kuliah Magang sebagai mata kuliah penutup jenjang S-1 

atau pengganti mata kuliah skripsi yang berbobot 6 (enam) sks. 
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1.4 Manfaat Magang 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Mendapatkan pengalaman nyata yang terkait dengan aplikasi ilmu 

hukum di dunia kerja. 

2. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori yang diperoleh dari 

proses perkuliahan ke dalam dunia kerja. 

3. Mendapatkan permasalahan yang dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Agar laporan ini dapat berguna dalam hal menambah pengetahuan dan 

pengalaman praktis dengan membandingkan teori yang didapat di 

bangku kuliah dengan di lapangan. 

2. Diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan 

dapat menjadi masukan agar penyusunan laporan selanjutnya menjadi 

lebih sempurna. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

Dalam melaksanakan magang, penulis bekerja di kantor Konsultan Hukum 

Robin Sulaiman & Partners sebagai pegawai pengacara, dimana penulis 

berkesempatan untuk terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

berbagai proses pembuatan surat kuasa, memo hukum, pembuatan Legal Opini, 

serta dalam melakukan kajian hukum terhadap salah satu perkara yang di tangani 

oleh Kantor Hukum yang bersangkutan. Selama magang, penulis langsung 
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dibawah pengawasan advokat yaitu bapak Darmanto Hadi, S.H. serta diarahkan 

langsung oleh para staff dari RSP. 

Penulis melaksanakan magang dilakukan selama kurang lebih 4 (empat) 

bulan, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 25 

November 2011. Dengan hari kerja Senin, Rabu, Kamis dan Jumat dengan jam 

operasional mulai dari pukul 08.30 WIB sampai 16.30 WIB. Namun terkadang 

karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dan mengejar batas waktu, 

maka jam kerja tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan. Lokasi Magang 

yaitu di kantor Konsultan Hukum Robin Sulaiman & Partners yang beralamat di 

Komplek Mutiara Taman Palem Blok C-3 No. 30-32, Jakarta Barat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan laporan magang ini maka diperlukan 

adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang 

saling berangkaian satu sama lain. Adapun sistematika penulisan laporan magang 

ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang di 

dalamnya terurai mengenai latar belakang tentang penatagunaan 

pemanfaatan tanah, khususnya yang berkenaan dengan kasus 

sengketa tanah antara Robert Sudjasmin melawan PT. 

Summarecon Agung Tbk, tujuan dilakukan magang, dilanjutkan 
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dengan penjabaran mengenai ruang lingkup dan batasan magang, 

waktu dan lokasi magang, yang kemudian diakhiri dengan 

sistematika penulisan yang penulis lakukan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan suatu bab yang membahas mengenai landasan teori 

serta landasan konseptual yang diperoleh dari karya-karya pustaka, 

ataupun literatur-literatur menjadi rujukan berkenaan dengan 

permasalahan terhadap sengketa tanah yang di bahas pada laporan 

magang ini dengan tujuan untuk memahami dan menyelidiki 

bahasan akan permasalahan yang dijabarkan. 

BAB III PROFIL KANTOR HUKUM ROBIN SULAIMAN & 

PARTNERS 

Merupakan suatu bab yang menjabarkan terkait dengan struktur 

organisasi lembaga tempat penulis melaksanakan magang, dimana 

dipaparkan mengenai gambaran umum, visi dan misi, serta ditutup 

dengan penjabaran mengenai bidang keahlian dari kantor hukum 

yang bersangkutan. 

BAB IV  TINJAUAN KASUS DAN ANALISIS 

Bab IV akan diuraikan mengenai kasus posisi (kronologis) kasus 

sengketa tanah yang terjadi antara Robert Sudjasmin melawan PT. 

Summarecon Agung Tbk, pendapat para pihak baik Penggugat 



 

 

13 

maupun Tergugat, pertimbangan hakim (ratio decidendi), serta 

analisa dan logika hukum yang seharusnya diterapkan berkenaan 

dengan putusan pengadilan yang berwenang dalam menangani 

perkara tersebut. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V merupakan bagian penutup dari skripsi ini yang berisi 

kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan akan dijabarkan 

mengenai kesimpulan terhadap pelaksanaan magang, dan 

kesimpulan terhadap analisis kasus maupun putusan, serta dimuat 

pula mengenai saran baik terhadap pelaksanaan magang, maupun 

terhadap analisis yang berkenaan dengan kasus dan putusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




