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BentukBentuk/Cara /Cara PenyelesaianPenyelesaian SengketaSengketa

A.InA.In/By Court Dispute Settlement/By Court Dispute Settlement ((oleh/dioleh/di
mukamuka pengadilanpengadilan););

B.OutB.Out of Court Dispute Settlementof Court Dispute Settlement ((didi luarluar
pengadilanpengadilan) ) meliputimeliputi : : negosiasinegosiasi, , mediasimediasi, , 
konsiliasikonsiliasi, med, med--arbarb (hybrid), (hybrid), arbitrasiarbitrasi (ad (ad 
hoc/hoc/institusionalinstitusional) ) sertaserta ((nasionalnasional/ / 
internasionalinternasional), etc;), etc;
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Hukum Acara Perdata, adalahHukum Acara Perdata, adalah

Hukum yang mengatur prosedur dan Hukum yang mengatur prosedur dan 
proses penerapan hukum perdata proses penerapan hukum perdata 
materiil oleh/melalui Pengadilan;materiil oleh/melalui Pengadilan;
HukumHukum acara perdata disebut juga acara perdata disebut juga 
hukumhukum perdata formil atau hukum perdata formil atau hukum 
perdata prosessuil;perdata prosessuil;
TerdapatTerdapat hubunganhubungan fungsionalfungsional antaraantara
hukumhukum perdataperdata materiil/substantifmateriil/substantif
dengandengan hukumhukum acaraacara perdataperdata;;
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ASAS ASAS UMUM ASAS ASAS UMUM 
PERADILAN (1)PERADILAN (1)

1.1. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman Kemerdekaan kekuasaan kehakiman 
(independence of judiciary);(independence of judiciary);

2.2. Badan Peradilan Negara (State Court);Badan Peradilan Negara (State Court);
3.3. Struktur Peradilan terdiri 2 tingkat (judex Struktur Peradilan terdiri 2 tingkat (judex 

facti), sedangkan MA sebagai peradilan facti), sedangkan MA sebagai peradilan 
tertinggi sekaligus sebagai peradilan kasasi;tertinggi sekaligus sebagai peradilan kasasi;

4.4. MenempatkanMenempatkan pencaripencari keadilan (justiabelen) keadilan (justiabelen) 
sebagai sebagai subyeksubyek dalamdalam keseluruhankeseluruhan prosesproses
peradilanperadilan;;
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ASAS ASAS UMUM PERADILAN ASAS ASAS UMUM PERADILAN 
(2)(2)

5. Persamaan kedudukan setiap orang di hadapan 5. Persamaan kedudukan setiap orang di hadapan 
hukum & peradilan (equality before the law/ hukum & peradilan (equality before the law/ 
court);court);

6. Para pihak 6. Para pihak memilikimemiliki kesempatankesempatan yang yang samasama
dalamdalam proses peradilan (equality before the proses peradilan (equality before the 
law/court law/court –– audiaudi et et alteramalteram partempartem););

7. Obyektifitas pemeriksaan perkara 7. Obyektifitas pemeriksaan perkara 
(imparsialitas);(imparsialitas);

8. 8. PersidanganPersidangan bersifat terbuka untuk umum bersifat terbuka untuk umum 
(kecuali perkara2 tertentu yang oleh undang2 (kecuali perkara2 tertentu yang oleh undang2 
diharuskan diperiksa secara tertutup);diharuskan diperiksa secara tertutup);
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ASAS ASAS UMUM PERADILAN ASAS ASAS UMUM PERADILAN 
(3)(3)

9.    9.    PeradilanPeradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan dilakukan secara sederhana, cepat dan 
biaya ringan (biaya ringan (prinsipprinsip efisiensiefisiensi, efektifitas, , efektifitas, 
proporsionalitas);proporsionalitas);

10.   10.   PemeriksaanPemeriksaan perkara dilakukan secara Majelis;perkara dilakukan secara Majelis;
11.   11.   PutusanPutusan disertai harus menyebutkan dasar hukum disertai harus menyebutkan dasar hukum 

yang digunakan & disertai pertimbangan yang yang digunakan & disertai pertimbangan yang 
mendasar (ratio decidendi);mendasar (ratio decidendi);

12.  12.  AsasAsas religiusitas. Putusan Pengadilan harus disertai religiusitas. Putusan Pengadilan harus disertai 
irahirah--irah irah ““Demi Ke adilan Berdasarkan Ketuhanan Demi Ke adilan Berdasarkan Ketuhanan 
YMEYME””;   ;   KhususKhusus PutusanPutusan PengadilanPengadilan Agama Agama disertaidisertai
awalanawalan irahirah--irahirah berbunyiberbunyi ““BismillahirochmaBismillahirochma
nirochimnirochim””;;
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ASAS ASAS PERADILAN PERDATAASAS ASAS PERADILAN PERDATA

1.1. Peradilan perdata sebagai proses Peradilan perdata sebagai proses menegakkanmenegakkan norma norma 
hukum perdata materiil/substantif;hukum perdata materiil/substantif;

2.2. Inisiatip berperkara datang dari pencari keadilan;Inisiatip berperkara datang dari pencari keadilan;
3.3. Beracara dikenakan biaya (kecuali bagi yang oleh Beracara dikenakan biaya (kecuali bagi yang oleh 

undang2 dibolehkan beracara secara prodeo);undang2 dibolehkan beracara secara prodeo);
4.4. Pihak berperkara  tidak wajib menunjuk kuasa untuk Pihak berperkara  tidak wajib menunjuk kuasa untuk 

mewakilinya di muka persidangan, mewakilinya di muka persidangan, melainkanmelainkan boleh boleh 
beracara sendiri;beracara sendiri;

5.5. PerkaraPerkara perdata dimungkinkan perdata dimungkinkan diselesaikandiselesaikan secarasecara
damai melalui mediasi di muka damai melalui mediasi di muka pengadilan;pengadilan;
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SUMBER2 HUKUM SUMBER2 HUKUM 
ACARA PERDATAACARA PERDATA

HIR/RIB HIR/RIB StbStb. 1941 . 1941 –– 44 44 berlakuberlaku di Jawa & Madura;di Jawa & Madura;
RBG/RDS RBG/RDS StbStb.      .      berlakuberlaku di luar Jawa & Madura;di luar Jawa & Madura;
BW buku keBW buku ke--4 tentang Pembuktian&Daluwarsa;4 tentang Pembuktian&Daluwarsa;
UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
UU No. 8/2004 tentang Peradilan Umum;UU No. 8/2004 tentang Peradilan Umum;
UU No. 3/2006 jo. 7/1989 tentang Peradilan Agama;UU No. 3/2006 jo. 7/1989 tentang Peradilan Agama;
UU No. 5/2004 jo. UU No.14/1985 tentang Mahkamah UU No. 5/2004 jo. UU No.14/1985 tentang Mahkamah 
Agung;Agung;
PerUuan lain yang terkait;PerUuan lain yang terkait;
SEMA/PERMA yang terkait;SEMA/PERMA yang terkait;
Jurisprudensi yang terkait;Jurisprudensi yang terkait;
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BentukBentuk/Cara /Cara PenyelesaianPenyelesaian SengketaSengketa

A.InA.In/By Court Dispute Settlement/By Court Dispute Settlement ((oleh/dioleh/di
mukamuka pengadilanpengadilan););

B.OutB.Out of Court Dispute Settlementof Court Dispute Settlement ((didi luarluar
pengadilanpengadilan) ) meliputimeliputi : : negosiasinegosiasi, , mediasimediasi, , 
konsiliasikonsiliasi, med, med--arbarb (hybrid), (hybrid), arbitrasiarbitrasi (ad (ad 
hoc/hoc/institusionalinstitusional) ) sertaserta ((nasionalnasional/ / 
internasionalinternasional), etc;), etc;
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Kek. Kehakiman, Lingk. Peradilan Kek. Kehakiman, Lingk. Peradilan 
& Strukturnya& Strukturnya

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
MA dan 4 lingkungan peradilan (PU,PA,PTUN, MA dan 4 lingkungan peradilan (PU,PA,PTUN, 
PM) serta sebuah MK;PM) serta sebuah MK;
Masing2 lingk. Peradilan memiliki Kompetensi Masing2 lingk. Peradilan memiliki Kompetensi 
Absolut Absolut dalamdalam memeriksa/mengadilimemeriksa/mengadili perkara perkara 
tertentutertentu sesuaisesuai UU;UU;
Struktur keStruktur ke--4 lingk. peradilan terdiri dari 2 4 lingk. peradilan terdiri dari 2 
tingkat (judex facti), dan berpuncak pada MA;tingkat (judex facti), dan berpuncak pada MA;
MA sebagai Pengadilan Kasasi, BUKAN MA sebagai Pengadilan Kasasi, BUKAN 
pengadilan tingkat kepengadilan tingkat ke--3;3;
MK sebagai Pengadilan yang memiliki MK sebagai Pengadilan yang memiliki 
kompetensi khusus (UU No.24/2003).kompetensi khusus (UU No.24/2003).
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LINGKUP BERLAKUNYA LINGKUP BERLAKUNYA 
HUKUM ACARA PERDATAHUKUM ACARA PERDATA

Hukum Acara Perdata berlaku di lingkungan Hukum Acara Perdata berlaku di lingkungan 
Peradilan Peradilan UmumUmum dandan didi lingkungan Peradilan lingkungan Peradilan 
Agama, kecuali halAgama, kecuali hal--hal yg telah diatur secara hal yg telah diatur secara 
khusus dalam UU 3/2006 jo. 7/1989 tentang khusus dalam UU 3/2006 jo. 7/1989 tentang 
Peradilan Agama;Peradilan Agama;
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HUKUM ACARA PERDATA HUKUM ACARA PERDATA 
DALAM KONTEKS DALAM KONTEKS 
PERKULIAHAN INI HANYALAH PERKULIAHAN INI HANYALAH 
TERBATAS LINGKUNGAN TERBATAS LINGKUNGAN 
PERADILAN UMUM SAJA.PERADILAN UMUM SAJA.
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KOMPETENSI/WEWENANG (1)KOMPETENSI/WEWENANG (1)

Kompetensi, artinya wewenang mengadili; Kompetensi, artinya wewenang mengadili; 
Kompetensi Pengadilan merupakan wewenang Kompetensi Pengadilan merupakan wewenang 
Pengadilan mengadili perkara tertentu, sesuai Pengadilan mengadili perkara tertentu, sesuai 
dengan yang telah diatur hukum acara;dengan yang telah diatur hukum acara;
Kompetensi Pengadilan dibedakan menjadi Kompetensi Pengadilan dibedakan menjadi 
Kompetensi Absolut & Kompetensi Relatif;Kompetensi Absolut & Kompetensi Relatif;
Masing2 lingk. Peradilan memiliki Kompetensi Masing2 lingk. Peradilan memiliki Kompetensi 
Absolut berlainan dalam memeriksa & Absolut berlainan dalam memeriksa & 
mengadili perkara tertentu sesuai dengan yang mengadili perkara tertentu sesuai dengan yang 
telah diatur UU telah diatur UU masingmasing--masingmasing..



27/02/2011 14

KOMPETENSI ABSOLUT KOMPETENSI ABSOLUT 
PERADILAN UMUMPERADILAN UMUM

MemeriksaMemeriksa dandan mengadilimengadili perkaraperkara perdataperdata maupunmaupun
perkaraperkara pidanapidana padapada umumnyaumumnya;;
DalamDalam perkuliahanperkuliahan iniini, , kompetensikompetensi absolutabsolut pengadilanpengadilan
dalamdalam lingkunganlingkungan peradilanperadilan umumumum berdasarkanberdasarkan UU UU 
No.8/2004 No.8/2004 terbatasterbatas dalamdalam mengadilimengadili perkaraperkara perdataperdata, , 
SecaraSecara a a contrariocontrario, , perkaraperkara perkaraperkara yang yang tidaktidak termasuktermasuk
dalamdalam kompetensikompetensi absolutabsolut peradilanperadilan umumumum, , makamaka ituitu
berartiberarti termasuktermasuk dalamdalam kompetensikompetensi absolutabsolut lingkunganlingkungan
peradilanperadilan yang lain.yang lain.
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KOMPETENSI/WEWENANG (2)KOMPETENSI/WEWENANG (2)
Kompetensi Relatif menyangkut wewenang Kompetensi Relatif menyangkut wewenang 
mengadili perkara tertentu, diantara mengadili perkara tertentu, diantara 
pengadilan2 dari lingkungan peradilan yang pengadilan2 dari lingkungan peradilan yang 
sama, namun yang masing2 memiliki wilayah sama, namun yang masing2 memiliki wilayah 
hukum berlainan;hukum berlainan;
Kompetensi relatif PN mengadili perkara Kompetensi relatif PN mengadili perkara 
perdata, ditentukan berdasar asas perdata, ditentukan berdasar asas ““actor actor 
secuitur forum reisecuitur forum rei”” dgn beberapa perkecuali dgn beberapa perkecuali 
an tertentu yg diatur  undang undang;an tertentu yg diatur  undang undang;
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Kompetensi Absolut Mengadili Kompetensi Absolut Mengadili 
Perkara PerdataPerkara Perdata

Kompetensi Absolut Peradilan Umum (PN/PT), lihat Kompetensi Absolut Peradilan Umum (PN/PT), lihat 
UU No.8/2004;UU No.8/2004;
Kompetensi Absolut Peradilan Agama (PA/PTA), lihat Kompetensi Absolut Peradilan Agama (PA/PTA), lihat 
UU No. 3/2006 jo UU No.7/1989;UU No. 3/2006 jo UU No.7/1989;
Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga, lihat UU Kompetensi Absolut Pengadilan Niaga, lihat UU 
No.37/2004;No.37/2004;
Kompetensi Absolut Pengadilan Arbitrase, lihat UU Kompetensi Absolut Pengadilan Arbitrase, lihat UU 
No.30/1999;No.30/1999;
Kompetensi Absolut Pengadilan Hub. Industrial, lihat Kompetensi Absolut Pengadilan Hub. Industrial, lihat 
UU No.2/2004;UU No.2/2004;
Dll;Dll;
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Latihan Menentukan Kompetensi Absolut Latihan Menentukan Kompetensi Absolut 
Pengadilan mana yg berwenang ?Pengadilan mana yg berwenang ?

1. 1. gugatangugatan cerai pasangan suami isteri yg beragama cerai pasangan suami isteri yg beragama 
Hindu ?Hindu ?

2. gugatan warisan diantara orang2 yang beragama Islam 2. gugatan warisan diantara orang2 yang beragama Islam 
??

3. gugatan ganti rugi di antara orang2 beragama Islam?3. gugatan ganti rugi di antara orang2 beragama Islam?
4. gugatan tentang Hak Kekayaan Intelektual?4. gugatan tentang Hak Kekayaan Intelektual?
5. sengketa kontrak dagang, yg memuat klausula 5. sengketa kontrak dagang, yg memuat klausula 

arbitrase ?arbitrase ?
6. sengketa di bidang   Ketenagakerjaan ?6. sengketa di bidang   Ketenagakerjaan ?
7. 7. SengketaSengketa hutanghutang piutangpiutang,,
dlldll..
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KompetensiKompetensi AbsolutAbsolut
KeberatanKeberatan menyangkutmenyangkut kompetensikompetensi absolutabsolut dapatdapat diajukandiajukan
TergugatTergugat setiapsetiap saatsaat. . BahkanBahkan meskipunmeskipun TergugatTergugat tidaktidak
mengajukannyamengajukannya makamaka PengadilanPengadilan secarasecara ex officio (134 ex officio (134 
HIR) HIR) wajibwajib memeriksamemeriksa apakahapakah dirinyadirinya berwenangberwenang absolutabsolut
ataukahataukah tidaktidak terhadapterhadap perkaraperkara tersebuttersebut. Hal . Hal tersebuttersebut
dinjyatakandinjyatakan dalamdalam putusanputusan selasela. . ApabilaApabila PengadilanPengadilan
menyatakanmenyatakan berwenangberwenang absolutabsolut, , makamaka pemeriksaanpemeriksaan pokokpokok
perkaraperkara dilanjutkandilanjutkan. . SedangkanSedangkan apabilaapabila menyatakanmenyatakan tidaktidak
berwenangberwenang absolutabsolut, , makamaka gugatangugatan PenggugatPenggugat dinyatakandinyatakan
tidaktidak dapatdapat diterimaditerima ((NietNiet OnvangkelijkOnvangkelijk VerklaardVerklaard), ), 
pemeriksaanpemeriksaan pokokpokok perkaraperkara dihentikandihentikan. . TerhadapTerhadap putusanputusan
selasela tersebuttersebut dapatdapat dimohonkandimohonkan pemeriksaanpemeriksaan banding.banding.
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KOMPETENSI RELATIFKOMPETENSI RELATIF
•• Bertolak dari pertanyaan : Pengadilan Negeri mana Bertolak dari pertanyaan : Pengadilan Negeri mana 

yang berwenang (kompeten) mengadili gugatan perdata yang berwenang (kompeten) mengadili gugatan perdata 
?  ?  MisalnyaMisalnya, , apakahapakah kompetensikompetensi PN Surabaya PN Surabaya ataukahataukah
PN PN GresikGresik ??

•• Tiap2 PN berkedudukan di tiap2 Kabupaten/Kota di Tiap2 PN berkedudukan di tiap2 Kabupaten/Kota di 
seluruh Indonesia dan memiliki wewenang seluruh Indonesia dan memiliki wewenang 
(kompetensi) relatif di wilayah hukum Kabupaten atau (kompetensi) relatif di wilayah hukum Kabupaten atau 
Kota yang bersangkutan;Kota yang bersangkutan;

•• Landasan menentukan kompetensi relatif PN mengadili Landasan menentukan kompetensi relatif PN mengadili 
perkara perdata, adalah Asas perkara perdata, adalah Asas ““ACTOR SECUITUR ACTOR SECUITUR 
FORUM REIFORUM REI””, artinya PN yg , artinya PN yg berwenangberwenang mengadilimengadili
adalahadalah PN yang PN yang wilayahwilayah hukumnya meliputi tempat hukumnya meliputi tempat 
tinggal tinggal tergugat;tergugat;
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Kompetensi Relatif (1)Kompetensi Relatif (1)
Pasal 118 HIRPasal 118 HIR

Asas Pokok : Asas Pokok : 
Pasal 118 (1) : Pasal 118 (1) : ““Yang  berwenang mengadili Yang  berwenang mengadili 
gugatan adalah PN daerah hukumnya meliputi gugatan adalah PN daerah hukumnya meliputi 
tempat tinggal Tergugat  tempat tinggal Tergugat  (Actor Secuitur (Actor Secuitur 
Forum Rei)Forum Rei)””;;

Perkecualian Terhadap Asas Pokok :Perkecualian Terhadap Asas Pokok :
Pasal 118 (2), Pasal 118 (2), disertai dengan Hak Opsidisertai dengan Hak Opsi : : 
““Apabila Tergugat lebih dari seorang, dan Apabila Tergugat lebih dari seorang, dan 
masing2 ber tempat tinggal di daerah hukum masing2 ber tempat tinggal di daerah hukum 
PN yang berlainan, maka  Penggugat dapat  PN yang berlainan, maka  Penggugat dapat  
mengajukan gugatan ke PN salah seorang mengajukan gugatan ke PN salah seorang 
TergugatTergugat””;;
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Kompetensi Relatif (2)Kompetensi Relatif (2)
Pasal 118 HIRPasal 118 HIR

Pasal 118 (2), Pasal 118 (2), Tanpa Disertai Hak OpsiTanpa Disertai Hak Opsi : : ““Apabila Apabila 
Tergugat lebih dari seorang, salah satu pihak  Tergugat lebih dari seorang, salah satu pihak  
bertindak sebagai debitur pokok/ prinsipal serta yang bertindak sebagai debitur pokok/ prinsipal serta yang 
lainnya sebagai debitur penjamin (borgtocht/ lainnya sebagai debitur penjamin (borgtocht/ 
guarantor), maka yg berwenang mengadili gugatan guarantor), maka yg berwenang mengadili gugatan 
adalah PN yang daerah hukumnya meliputi tempat adalah PN yang daerah hukumnya meliputi tempat 
tinggal Tergugat Prinsipaltinggal Tergugat Prinsipal””;;

Pasal 118 (3) : Pasal 118 (3) : ““Jika tempat tinggal atau tempat ke Jika tempat tinggal atau tempat ke 
diaman Tergugat tidak diketahui, maka yg ber wenang diaman Tergugat tidak diketahui, maka yg ber wenang 
mengadili adalah PN daerah hukum tempat tinggal mengadili adalah PN daerah hukum tempat tinggal 
PenggugatPenggugat””;;



27/02/2011 22

Kompetensi Relatif (3)Kompetensi Relatif (3)
Pasal 118 HIRPasal 118 HIR

Pasal 118 (3) : Pasal 118 (3) : ““atau jika sengketa menyangkut atau jika sengketa menyangkut 
barang tidak bergerak, maka gugatan diajukan barang tidak bergerak, maka gugatan diajukan 
ke PN daerah hukum barang tidak bergerak ke PN daerah hukum barang tidak bergerak 
tersebut (Forum Rei Sitae )tersebut (Forum Rei Sitae )””;;

Pasal 118 (4) : Pasal 118 (4) : ““apabila para pihak telah apabila para pihak telah 
mengadakan kesepakatan dalam akta tentang mengadakan kesepakatan dalam akta tentang 
pilihan domisili pengadilan, maka gugatan pilihan domisili pengadilan, maka gugatan 
diajukan ke PN yang bersangkutandiajukan ke PN yang bersangkutan””;;
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BagaimanaBagaimana kalaukalau gugatangugatan diajukandiajukan keke PN PN 
yang yang tidaktidak berwenangberwenang secarasecara relatifrelatif ??

MisalnyaMisalnya, , seharusnyaseharusnya gugatangugatan diajukandiajukan keke PN PN KediriKediri, , namunnamun karenakarena satusatu
dandan lain, lain, oleholeh PenggugatPenggugat diajukandiajukan keke PN PN MadiunMadiun. . 
ApabilaApabila TergugatTergugat dalamdalam jawabanjawaban pertamapertama mengajukanmengajukan eksepsieksepsi keberatankeberatan
perkaraperkara tersebuttersebut diadilidiadili didi PN PN MadiunMadiun, , makamaka PN PN MadiunMadiun harusharus terebihterebih
dahuludahulu memeriksamemeriksa tentangtentang kewenangankewenangan relatifnyarelatifnya tersebuttersebut..
ApabilaApabila PN PN MadiunMadiun menilaimenilai perkaraperkara ituitu bukanbukan wewenangwewenang relatifnyarelatifnya, , 
makamaka akanakan menyatakanmenyatakan melaluimelalui putusanputusan selasela bahwabahwa dirinyadirinya tidaktidak
berwenangberwenang relatifrelatif mengadilimengadili, , dandan menyatakanmenyatakan gugatangugatan PenggugatPenggugat tidaktidak
dapatdapat diterimaditerima ((NietNiet OnvangkelijkOnvangkelijk VerklaardVerklaard) ) selanjutnyaselanjutnya pemeriksaanpemeriksaan
pokokpokok perkaraperkara tidaktidak dilanjutkandilanjutkan..
SebaliknyaSebaliknya, , apabilaapabila PN PN MadiunMadiun menilaimenilai perkaraperkara ituitu wewenangwewenang relatifnyarelatifnya, , 
makamaka PN PN MadiunMadiun melaluimelalui putusanputusan selasela akanakan menyatakanmenyatakan menolakmenolak
eksepsieksepsi TergugatTergugat,  ,  pemeriksaanpemeriksaan perkaraperkara dilanjutkandilanjutkan..
TerhadapTerhadap putusanputusan selasela tersebuttersebut dapatdapat dimohonkandimohonkan banding banding keke PT;PT;
EksepsiEksepsi TergugatTergugat menyangkutmenyangkut eksepsieksepsi kompetensikompetensi relatifrelatif harusharus diajukandiajukan
dalamdalam jawabanjawaban pertamapertama..
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MACAM PERKARA PERDATAMACAM PERKARA PERDATA
PermohonanPermohonan ((VoluntairVoluntair):):
Perkara yang diajukan secara sepihak oleh Pemohon, tanpa Perkara yang diajukan secara sepihak oleh Pemohon, tanpa 
ada perselisihan hak, produk pengadilan berupa Penetapan. ada perselisihan hak, produk pengadilan berupa Penetapan. 
ContohContoh : Permohonan ganti nama, perwalian, dll: Permohonan ganti nama, perwalian, dll

Gugatan Gugatan ((ContentiosaContentiosa):):
Perkara yang didasari  perselisihan/sengketa hak, minimal Perkara yang didasari  perselisihan/sengketa hak, minimal 
ada dua pihak berperkara, produk pengadilan berupa ada dua pihak berperkara, produk pengadilan berupa 
Putusan.Putusan.
ContohContoh : : GugaanGugaan perbuatanperbuatan melanggarmelanggar hukumhukum, , GugatanGugatan
hutang piutang, pengosongan rumah, gugatan cerai, dll.hutang piutang, pengosongan rumah, gugatan cerai, dll.
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TENTANG KUASA/WAKIL TENTANG KUASA/WAKIL 
DALAM PERKARA PERDATADALAM PERKARA PERDATA

Dalam Perkara Perdata, pihak yang berperkara Dalam Perkara Perdata, pihak yang berperkara 
memiliki OPSI, apakah akan menghadapi sendiri memiliki OPSI, apakah akan menghadapi sendiri 
perkara tsb, ATAU menguasakan/mewakilkan perkara tsb, ATAU menguasakan/mewakilkan 
kepada orang lain melalui Surat Kuasa Khusus;kepada orang lain melalui Surat Kuasa Khusus;
Penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama, Penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama, 
serta MEWAKILI PEMBERI KUASA di muka atau di serta MEWAKILI PEMBERI KUASA di muka atau di 
luar pengadilan, artinya Pemberi Kuasa tidak wajib luar pengadilan, artinya Pemberi Kuasa tidak wajib 
hadir dalam pemeriksaan perkara;hadir dalam pemeriksaan perkara;
Berlainan dengan Perkara Pidana, kedudukan dan Berlainan dengan Perkara Pidana, kedudukan dan 
peran penerima kuasa bertindak MENDAMPINGI peran penerima kuasa bertindak MENDAMPINGI 
PEMBERI KUASA, artinya pemberi kuasa tetap PEMBERI KUASA, artinya pemberi kuasa tetap 
berwajiban hadir dalam pemeriksaan perkara; berwajiban hadir dalam pemeriksaan perkara; 
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SIAPA YANG DAPAT BERTINDAK SEBAGAI SIAPA YANG DAPAT BERTINDAK SEBAGAI 
KUASA DALAM PERKARA PERDATA  KUASA DALAM PERKARA PERDATA  

Dewasa ini, pihak yang berperkara tidak diharuskan untuk diwakilDewasa ini, pihak yang berperkara tidak diharuskan untuk diwakili i 
seorang advokat dalam perkara di muka pengadilan, melainkan boleseorang advokat dalam perkara di muka pengadilan, melainkan boleh h 
menghadap sendiri ke muka persidangan. menghadap sendiri ke muka persidangan. 

Berlainan dengan di jaman penjajahan, di Pengadilan bagi Gol. ErBerlainan dengan di jaman penjajahan, di Pengadilan bagi Gol. Eropa opa 
(Raad van Justitie dan Hooggerechthof) sesuai ketentuan Rv berla(Raad van Justitie dan Hooggerechthof) sesuai ketentuan Rv berlaku ku 
prinsip prinsip ““ verplichte procureur stelling)verplichte procureur stelling) dimana pihak yg berperkara dimana pihak yg berperkara 
wajib diwakili oleh seorang advokat;wajib diwakili oleh seorang advokat;

Yang dapat bertindak sebagai kuasa : Yang dapat bertindak sebagai kuasa : 
a.   Advokat, sesuai UU No.18/2003 tentang Advokat;a.   Advokat, sesuai UU No.18/2003 tentang Advokat;
b.  Jaksa sebagai pengacara negara, sesuai UU No. 16/2004 tentanb.  Jaksa sebagai pengacara negara, sesuai UU No. 16/2004 tentang   g   

KejaksaanKejaksaan
c.   Kecuali No. 1 & 2, namun yang bersangkut an terbukti memilic.   Kecuali No. 1 & 2, namun yang bersangkut an terbukti memiliki ki 

hubungan keluarga ATAU hubungan kerja antara pemberi kuasa; hubungan keluarga ATAU hubungan kerja antara pemberi kuasa; 



27/02/2011 27

Tentang Surat Kuasa (1)Tentang Surat Kuasa (1)
1.1. SuratSurat KuasaKuasa KhususKhusus dapatdapat dibuat secara tertulis, dibuat secara tertulis, 

dan dapat juga dikemukakan secara lisan di muka dan dapat juga dikemukakan secara lisan di muka 
Hakim;Hakim;

2.2. BentukBentuk Surat Surat KuasaKuasa KhususKhusus dibuatdibuat dalamdalam bentuk bentuk 
didi bawah tangan, atau dalam bentuk akta bawah tangan, atau dalam bentuk akta otentikotentik
((didi hadapanhadapan pejabatpejabat umumumum berwenangberwenang).).

3.3. ApabilaApabila pemberipemberi kuasakuasa butabuta hurufhuruf, , makamaka suratsurat
kuasakuasa harusharus dalamdalam bentukbentuk otentikotentik atauatau dapatdapat jugajuga
dalamdalam bentukbentuk didi bawahbawah tangantangan namunnamun harusharus
dilegalisasidilegalisasi didi hadapanhadapan pejabatpejabat umumumum yang yang 
berwenangberwenang..
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TentangTentang SuratSurat KuasaKuasa (2)(2)
4.     4.     ApakahApakah SuratSurat KuasaKuasa merupakanmerupakan perbuatanperbuatan hukumhukum sepihaksepihak

((eenzijdigeenzijdig) ) ataukahataukah perbuatanperbuatan hukumhukum duadua pihakpihak
((tweesijdigtweesijdig) ? ) ? AdaAda 2 2 pendapatpendapat : : 
PertamaPertama,, SuratSurat kuasakuasa sebagaisebagai perbuatanperbuatan hukumhukum sepihaksepihak
dandan merupakanmerupakan kehendakkehendak PemberiPemberi KuasaKuasa sematasemata matamata. . 
KeduaKedua, , merupakanmerupakan kehendakkehendak bersamabersama keduakedua belahbelah pihakpihak
((pemberipemberi kuasakuasa dandan penerimapenerima kuasakuasa), ), sehinggasehingga dengandengan
demikiandemikian merupakanmerupakan suatusuatu perjanjianperjanjian;;
>>> masing2 >>> masing2 terkaitterkait dengandengan konsekuensikonsekuensi ““pengakhiranpengakhiran””
suratsurat kuasakuasa..

5.     5.     NamunNamun yang yang jelasjelas, , PemberiPemberi kuasakuasa dandan PenerimaPenerima kuasakuasa
haruslahharuslah orangorang yang yang memilikimemiliki kecakapankecakapan dandan kewenangankewenangan
untukuntuk melakukanmelakukan perbuatanperbuatan hukumhukum; ; 
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Tentang Surat Kuasa (3)Tentang Surat Kuasa (3)
6.   6.   MaknaMakna ““khususkhusus”” pada Surat Kuasa, yakni khusus untuk pada Surat Kuasa, yakni khusus untuk 

melakukan perbuatan hukum tertentu dan dalam tingkat melakukan perbuatan hukum tertentu dan dalam tingkat 
(peradilan) tertentu;(peradilan) tertentu;

7.7. KonsekuensinyaKonsekuensinya, penerima kuasa berhak bertindak , penerima kuasa berhak bertindak 
mewakili pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan mewakili pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan 
perbuatan hukum, sebatas sebagaimana telah diatur dalam perbuatan hukum, sebatas sebagaimana telah diatur dalam 
surat kuasa. Apabila penerima kuasa bertindak melebihi surat kuasa. Apabila penerima kuasa bertindak melebihi 
apa yang diatur dalam surat kuasa, merupakan tindakan apa yang diatur dalam surat kuasa, merupakan tindakan 
penyalahgunaan surat penyalahgunaan surat kuasakuasa;;

8.8. PerbuatanPerbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa 
atas nama (mewakili) pemberi kuasa  sebagaimana diatur atas nama (mewakili) pemberi kuasa  sebagaimana diatur 
dalam surat kuasa, secara juridis mengikat pemberi kuasa dalam surat kuasa, secara juridis mengikat pemberi kuasa 
(prinsipalnya);(prinsipalnya);
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Tentang Surat Kuasa (4)Tentang Surat Kuasa (4)
9.     9.     ApabilaApabila surat kuasa memuat klausula substitusi, maka surat kuasa memuat klausula substitusi, maka 

Penerima kuasa melalui Surat Kuasa Substitusi berhak Penerima kuasa melalui Surat Kuasa Substitusi berhak 
melimpahkan/mensubstitusikan surat kuasa tersebut melimpahkan/mensubstitusikan surat kuasa tersebut 
kepada pihak lain sebagai penerima kuasa substitusi. kepada pihak lain sebagai penerima kuasa substitusi. 
Pelimpahan/ Substitusi Kuasa, dapat dilakukan secara Pelimpahan/ Substitusi Kuasa, dapat dilakukan secara 
permanen atau temporer;permanen atau temporer;

10.   10.   SuratSurat Kuasa berakhir berlakunya apabila dicabut oleh Kuasa berakhir berlakunya apabila dicabut oleh 
Pemberi Kuasa, atau Pemberi dan Penerima Kuasa sepakat Pemberi Kuasa, atau Pemberi dan Penerima Kuasa sepakat 
membatalkan berlakunya Surat Kuasa, atau Pemberi Kuasa membatalkan berlakunya Surat Kuasa, atau Pemberi Kuasa 
dan/atau Penerima Kuasa meninggal dunia;dan/atau Penerima Kuasa meninggal dunia;

11.    11.    DenganDengan berakhir berlakunya surat kuasa, maka berakhir berakhir berlakunya surat kuasa, maka berakhir 
pula hubungan hukum antara Pemberi Kuasa dengan pula hubungan hukum antara Pemberi Kuasa dengan 
Penerima Kuasa. Penerima Kuasa tidak berhak lagi Penerima Kuasa. Penerima Kuasa tidak berhak lagi 
bertindak mewakili (untuk & atas nama) Pemberi Kuasa;bertindak mewakili (untuk & atas nama) Pemberi Kuasa;
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SURAT KUASASURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini,Yang bertanda tangan di bawah ini,

NamaNama : AMRAN DJUMADI: AMRAN DJUMADI
PekerjaanPekerjaan : Swasta: Swasta
Tempat tinggal Tempat tinggal : Jl. Kali Brantas 234 Surabaya: Jl. Kali Brantas 234 Surabaya

Dengan ini menyatakan memilih tempat kediaman hukum (domisili) dDengan ini menyatakan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di i 
alamat kuasanya dan memberikan kuasa kepada :alamat kuasanya dan memberikan kuasa kepada :

1. ABCD, SH1. ABCD, SH 2. EFGH, SH  2. EFGH, SH  

AdvokatAdvokat--advokat, beralamat di Jl. Jawa No. 120 Surabaya, baik secara advokat, beralamat di Jl. Jawa No. 120 Surabaya, baik secara 
bersamabersama--sama, atau sendirisama, atau sendiri--sendiri,sendiri,

KHUSUSKHUSUS
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Mewakili dari, dan oleh karenanya, bertindak untuk Mewakili dari, dan oleh karenanya, bertindak untuk 
dan atas nama pemberi kuasa, dalam kedudukannya  dan atas nama pemberi kuasa, dalam kedudukannya  
sebagai  Tergugat melawan LIEN BOEN BIO/ sebagai  Tergugat melawan LIEN BOEN BIO/ 
Penggugat dalam perkara perdata No. 123/Pdt.G/ Penggugat dalam perkara perdata No. 123/Pdt.G/ 
2006/PN.Kab.Kdr di Pengadilan Negeri Kab. Kediri;2006/PN.Kab.Kdr di Pengadilan Negeri Kab. Kediri;

Selanjutnya, penerima kuasa diberikan hak sepenuh Selanjutnya, penerima kuasa diberikan hak sepenuh 
nya menghadap pejabatnya menghadap pejabat--pejabat yang berwenang; pejabat yang berwenang; 
meminta atau memberi keterangan yang diperlukan; meminta atau memberi keterangan yang diperlukan; 
membuat, menandatangani, serta mengajukan suratmembuat, menandatangani, serta mengajukan surat--
surat, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan lainnya surat, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan lainnya 
yang dipandang perlu; mengajukan atau menolak alatyang dipandang perlu; mengajukan atau menolak alat--
alat bukti; membuat atau menolak perdamaian; mohon alat bukti; membuat atau menolak perdamaian; mohon 
sita atau pengangkatan sita; mohon atau sita atau pengangkatan sita; mohon atau berkeberatanberkeberatan
diadakannyadiadakannya pemeriksaan setempat; pemeriksaan setempat; 



27/02/2011 33

Mohon salinan putusan, penetapan, relaas, berita acara, dan lainMohon salinan putusan, penetapan, relaas, berita acara, dan lain
sebagainya; sebagainya; 
atauatau pendek kata menjalankan segala tindakan hukum yang diperlukan pendek kata menjalankan segala tindakan hukum yang diperlukan 
dalam perkara tersebut untuk kepentingan pemberi kuasa.dalam perkara tersebut untuk kepentingan pemberi kuasa.
Surat kuasa ini disertai dengan hak substitusinya.Surat kuasa ini disertai dengan hak substitusinya.

Surabaya,1 Mei 2006Surabaya,1 Mei 2006

PenerimaPenerima Kuasa,Kuasa, Pemberi Kuasa,Pemberi Kuasa,

ABCD, SHABCD, SH meterai tempel Rp. 6.000,meterai tempel Rp. 6.000,--

EFGH, SHEFGH, SH AMRAN DJUMADIAMRAN DJUMADI
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SURAT KUASA SUBSTITUSISURAT KUASA SUBSTITUSI

Yang bertandatangan di bawah ini,Yang bertandatangan di bawah ini,
1. ABCD, S.H. 2. EFGH, S.H.1. ABCD, S.H. 2. EFGH, S.H.
AdvokatAdvokat--advokat, beralamat di Jl. Jawa No. advokat, beralamat di Jl. Jawa No. 
120 Surabaya, yang dalam hal ini bertindak 120 Surabaya, yang dalam hal ini bertindak 
selaku kuasa dari, oleh dan atas nama, Amran selaku kuasa dari, oleh dan atas nama, Amran 
Djumadi, swasta, bertempat tinggal di Jl. Djumadi, swasta, bertempat tinggal di Jl. 
Bratas 120 Surabaya, berdasarkan  surat Bratas 120 Surabaya, berdasarkan  surat 
kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2006, yang kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2006, yang 
selanjutnya dengan ini memberikan kuasa selanjutnya dengan ini memberikan kuasa 
substitusi (limpahan) kepada :substitusi (limpahan) kepada :



27/02/2011 35

KLM, SH dan XYZ, SHKLM, SH dan XYZ, SH
AdvokatAdvokat--advokat, beralamat di Jl. Daha advokat, beralamat di Jl. Daha 
No. 999 Kediri, baik secara bersamaNo. 999 Kediri, baik secara bersama--
sama atau sendiri sendiri,sama atau sendiri sendiri,

KHUSUSKHUSUS
Mewakili pemberi kuasa substitusi dalam Mewakili pemberi kuasa substitusi dalam 
perk. No. 123/Pdt.G/2006/PN.Kab. Kdr perk. No. 123/Pdt.G/2006/PN.Kab. Kdr 
dalam kedudukannya sebagai Tergugat,dalam kedudukannya sebagai Tergugat,
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Mewakili dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Mewakili dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama 
pemberi kuasa substitusi, dalam kedudukannya  sebagai  pemberi kuasa substitusi, dalam kedudukannya  sebagai  
Tergugat, dalam perkara perdata No. 123/Pdt.G/ Tergugat, dalam perkara perdata No. 123/Pdt.G/ 
2006/PN.Kab.Kdr di Pengadilan Negeri Kab. Kediri;2006/PN.Kab.Kdr di Pengadilan Negeri Kab. Kediri;

Selanjutnya, penerima kuasa substitusi diberikan hak sepenuh Selanjutnya, penerima kuasa substitusi diberikan hak sepenuh 
nya menghadap pejabatnya menghadap pejabat--pejabat yang berwenang; meminta atau pejabat yang berwenang; meminta atau 
memberi keterangan yang diperlukan; membuat, menandatangani, memberi keterangan yang diperlukan; membuat, menandatangani, 
serta mengajukan suratserta mengajukan surat--surat, jawaban, replik, duplik, kesimpulan surat, jawaban, replik, duplik, kesimpulan 
dan lainnya yang dipandang perlu; mengajukan atau menolak alatdan lainnya yang dipandang perlu; mengajukan atau menolak alat--
alat bukti; membuat atau menolak perdamaian; mohon sita atau alat bukti; membuat atau menolak perdamaian; mohon sita atau 
pengangkatan sita; mohon atau pengangkatan sita; mohon atau berkeberatanberkeberatan diadakannyadiadakannya
pemeriksaan setempat; pemeriksaan setempat; 
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Mohon salinan putusan, penetapan, relaas, berita acara, dan lainMohon salinan putusan, penetapan, relaas, berita acara, dan lain
sebagainya; atau pendek kata menjalankan segala tindakan hukum ysebagainya; atau pendek kata menjalankan segala tindakan hukum yang ang 
diperlukan dalam perkara tersebut untuk kepentingan pemberi kuasdiperlukan dalam perkara tersebut untuk kepentingan pemberi kuasa.a.

Surat kuasa ini disertai dengan hak substitusinya.Surat kuasa ini disertai dengan hak substitusinya.

Surabaya, 1 Juni 2006Surabaya, 1 Juni 2006

Penerima Kuasa,Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,Pemberi Kuasa,

KLM, SHKLM, SH meterai tempel Rp. 6.000,meterai tempel Rp. 6.000,--

XYZ, SHXYZ, SH ABCD, S.H.        EFGH, S.H.ABCD, S.H.        EFGH, S.H.
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SURAT KUASASURAT KUASA
Ir. Sutomo, Direktur Utama P.T. Usaha Tani Ir. Sutomo, Direktur Utama P.T. Usaha Tani 
Maju, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Maju, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 
nama serta mewakili perseroan, yang nama serta mewakili perseroan, yang 
berkedudukan di Jl. Raya Gubeng 567 berkedudukan di Jl. Raya Gubeng 567 
Surabaya, selanjutnya memberi kan kuasa Surabaya, selanjutnya memberi kan kuasa 
kepada, ABCD, S.H. dan EFGH, S.H.  Advokatkepada, ABCD, S.H. dan EFGH, S.H.  Advokat--
advokat, beralamat di Jl. Jawa No. 120 advokat, beralamat di Jl. Jawa No. 120 
Surabaya, baik secara bersamaSurabaya, baik secara bersama--sama atau sama atau 
sendiri sendiri,sendiri sendiri,

KHUSUSKHUSUS
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Mewakili dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Mewakili dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama 
pemberi kuasa, dalam kedudukannya  sebagai  Penggugat dalam pemberi kuasa, dalam kedudukannya  sebagai  Penggugat dalam 
perkara perdata di Pengadilan Negeri  Malang, melawan PT. perkara perdata di Pengadilan Negeri  Malang, melawan PT. 
BANK PEMBANGUNAN JAYA cs;BANK PEMBANGUNAN JAYA cs;

Selanjutnya, penerima kuasa diberikan hak sepenuh nya Selanjutnya, penerima kuasa diberikan hak sepenuh nya 
menghadap pejabatmenghadap pejabat--pejabat yang berwenang; meminta atau pejabat yang berwenang; meminta atau 
memberi keterangan yang diperlukan; membuat, menandatangani, memberi keterangan yang diperlukan; membuat, menandatangani, 
serta mengajukan suratserta mengajukan surat--surat, jawaban, replik, duplik, kesimpulan surat, jawaban, replik, duplik, kesimpulan 
dan lainnya yang dipandang perlu; mengajukan atau menolak alatdan lainnya yang dipandang perlu; mengajukan atau menolak alat--
alat bukti; membuat atau menolak perdamaian; mohon sita atau alat bukti; membuat atau menolak perdamaian; mohon sita atau 
pengangkatan sita; mohon atau menolak pemeriksaan setempat; pengangkatan sita; mohon atau menolak pemeriksaan setempat; 
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Mohon salinan putusan, penetapan, relaas, berita acara, dan lainMohon salinan putusan, penetapan, relaas, berita acara, dan lain
sebagainya; atau pendek kata menjalankan segala tindakan hukum sebagainya; atau pendek kata menjalankan segala tindakan hukum 
yang diperlukan dalam perkara tersebut untuk kepentingan yang diperlukan dalam perkara tersebut untuk kepentingan 
pemberi kuasa.pemberi kuasa.
Surat kuasa ini disertai dengan hak substitusinya.Surat kuasa ini disertai dengan hak substitusinya.

Surabaya, 2 Januari 2007Surabaya, 2 Januari 2007

Penerima Kuasa,Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,Pemberi Kuasa,

ABCD, SHABCD, SH meterai tempel Rp. 6.000,meterai tempel Rp. 6.000,--

EFGH, SHEFGH, SH Ir. SUTOMOIr. SUTOMO
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HUBUNGAN ANTARA PEMBERI KUASA HUBUNGAN ANTARA PEMBERI KUASA 
(CLIENT) Dg PENERIMA KUASA (1)(CLIENT) Dg PENERIMA KUASA (1)

1.1. Klien datang kepada advokat untuk Klien datang kepada advokat untuk 
memaparkan masalah hukum yang sedang memaparkan masalah hukum yang sedang 
dihadapi (rumus : 5W/1H) : What, Who, dihadapi (rumus : 5W/1H) : What, Who, 
When, Where, Why, and How;When, Where, Why, and How;

2.2. Klien diminta menunjukkan surat2 bukti Klien diminta menunjukkan surat2 bukti 
dan saksi2 yg relevan;dan saksi2 yg relevan;

3.3. Klien meminta jasa layanan hukum yang Klien meminta jasa layanan hukum yang 
dibutuhkan;dibutuhkan;
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HUBUNGAN ANTARA PEMBERI KUASA HUBUNGAN ANTARA PEMBERI KUASA 
(CLIENT) Dg PENERIMA KUASA (2)(CLIENT) Dg PENERIMA KUASA (2)

1.1. Terjadi negosiasi hak & kewajiban antara advokat dengan Terjadi negosiasi hak & kewajiban antara advokat dengan 
klien, termasuk soal honor arium, yang kemudian klien, termasuk soal honor arium, yang kemudian 
kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam perjanjian;kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam perjanjian;

2.2. Penandatanganan Surat Kuasa;Penandatanganan Surat Kuasa;
6.    Terjadi proses dialogis6.    Terjadi proses dialogis--investigatif (in depth) antara klien investigatif (in depth) antara klien 

dg Advokat tentang substansi perkara;dg Advokat tentang substansi perkara;
7.    Advokat melakukan pemeriksaan  & pengujian bukti7.    Advokat melakukan pemeriksaan  & pengujian bukti--

bukti yang diajukan klien;bukti yang diajukan klien;
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HUBUNGAN ANTARA PEMBERI KUASA HUBUNGAN ANTARA PEMBERI KUASA 
(CLIENT) Dg PENERIMA KUASA (3)(CLIENT) Dg PENERIMA KUASA (3)

8. Advokat mengCross check antara keterangan klien 8. Advokat mengCross check antara keterangan klien 
dengan bukti2, saksi2, serta arsip instansi yang dengan bukti2, saksi2, serta arsip instansi yang 
berwenang maupun sumber lain yang relevan;berwenang maupun sumber lain yang relevan;

9. Advokat memilah fakta & bukti yg relevan dan 9. Advokat memilah fakta & bukti yg relevan dan 
yang irrelevan;yang irrelevan;

10.Advokat menelusuri sumber2 hukum & referensi   10.Advokat menelusuri sumber2 hukum & referensi   
yang relevan;  yang relevan;  

11.Advokat menganalisis pemecahan  masalah klien;11.Advokat menganalisis pemecahan  masalah klien;
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HUBUNGAN ANTARA PEMBERI KUASA HUBUNGAN ANTARA PEMBERI KUASA 
(CLIENT) Dg PENERIMA KUASA (4)(CLIENT) Dg PENERIMA KUASA (4)

12.  Advokat memberi opini hukum dan alternatif  12.  Advokat memberi opini hukum dan alternatif  
langkah hukum yang akan dilakukan;langkah hukum yang akan dilakukan;

13.   Advokat menyusun dokumen hukum yang 13.   Advokat menyusun dokumen hukum yang 
diperlukan;diperlukan;

14.  Advokat menjalankan proses hukum yang 14.  Advokat menjalankan proses hukum yang 
berlaku;berlaku;

15.  Advokat bertindak mewakili Pemberi Kuasa;15.  Advokat bertindak mewakili Pemberi Kuasa;
16.  Advokat mengkomunikasikan proses & progress 16.  Advokat mengkomunikasikan proses & progress 

penanganan perkara kepada klien;penanganan perkara kepada klien;
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HAK & KEWAJIBAN  DALAM HUBUNGAN HAK & KEWAJIBAN  DALAM HUBUNGAN 
ANTARA ADVOKAT DENGAN CLIENT (1)ANTARA ADVOKAT DENGAN CLIENT (1)

•• ADVOKAT BERHAK MENDAPATKAN INFOR MASI YG ADVOKAT BERHAK MENDAPATKAN INFOR MASI YG 
BENAR TENTANG PERKARA & BUKTI2 YANG BENAR TENTANG PERKARA & BUKTI2 YANG 
DIAJUKAN KLIEN;DIAJUKAN KLIEN;

•• ADVOKAT BERHAK MENDAPATKAN HONOR ARIUM ADVOKAT BERHAK MENDAPATKAN HONOR ARIUM 
DALAM JUMLAH YANG PATUT SE BAGAIMANA DALAM JUMLAH YANG PATUT SE BAGAIMANA 
TELAH DISEPAKATI ATAS JASA HUKUM YANG TELAH DISEPAKATI ATAS JASA HUKUM YANG 
DIBERIKAN;DIBERIKAN;

•• ADVOKAT BERKEWAJIBAN MENJALANKAN KUASA, ADVOKAT BERKEWAJIBAN MENJALANKAN KUASA, 
MENGURUS PERKARA KLIENNYA DENGAN MENGURUS PERKARA KLIENNYA DENGAN 
SEBAIK2NYA, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN SEBAIK2NYA, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN 
TANGGUNGJAWAB PROFESI ADVOKAT;TANGGUNGJAWAB PROFESI ADVOKAT;
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HAK & KEWAJIBAN  DALAM HUBUNGAN HAK & KEWAJIBAN  DALAM HUBUNGAN 
ANTARA ADVOKAT DENGAN CLIENT (2)ANTARA ADVOKAT DENGAN CLIENT (2)

ADVOKAT BERKEWAJIBAN MEMEGANG ADVOKAT BERKEWAJIBAN MEMEGANG 
TEGUH RAHASIA JABATAN ATAS SEGALA TEGUH RAHASIA JABATAN ATAS SEGALA 
KETERANGAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH KETERANGAN YANG TELAH DIBERIKAN OLEH 
KLIEN, MESKIPUN HUBUNGAN HUKUM KLIEN, MESKIPUN HUBUNGAN HUKUM 
ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN TELAH ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN TELAH 
BERAKHIR; BERAKHIR; 
KLIEN BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN KLIEN BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN 
HUKUM SEBAIKHUKUM SEBAIK-- BAIKNYA;BAIKNYA;
KLIEN BERHAK MENDAPATKAN INFORMASI KLIEN BERHAK MENDAPATKAN INFORMASI 
YANG BENAR ATAS PROSES & PROGRESS YANG BENAR ATAS PROSES & PROGRESS 
PERKARA YG DITANGANI ADVOKAT;PERKARA YG DITANGANI ADVOKAT;
DLL.DLL.
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TINDAKAN ADVOKAT SEBELUM TINDAKAN ADVOKAT SEBELUM 
MENANGANI PERKARA DI MENANGANI PERKARA DI 

PENGADILANPENGADILAN
MENGUNDANG PIHAK LAWAN DARI KLIEN MENGUNDANG PIHAK LAWAN DARI KLIEN 
NYA, TERMASUK KUASANYA (BILA ADA), NYA, TERMASUK KUASANYA (BILA ADA), 
UNTUK MERUNDINGKAN BERBAGAI UNTUK MERUNDINGKAN BERBAGAI 
KEMUNGKINAN MENYELESAIKAN PERKARA KEMUNGKINAN MENYELESAIKAN PERKARA 
SECARA DAMAI DI LUAR PENGADILAN;SECARA DAMAI DI LUAR PENGADILAN;
BILA TIDAK BERHASIL, MAKA DILANJUTKAN BILA TIDAK BERHASIL, MAKA DILANJUTKAN 
DGN MENYIAPKAN GUGATAN (BILA MEWA DGN MENYIAPKAN GUGATAN (BILA MEWA 
KILI PENGGUGAT), DLL;KILI PENGGUGAT), DLL;
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BENTUK & BENTUK & 
UNSUR2 GUGATAN (1)UNSUR2 GUGATAN (1)

•• Gugatan pada dasarnya diajukan ke KPN secara tertulis, Gugatan pada dasarnya diajukan ke KPN secara tertulis, 
sedangkan bagi yang buta huruf dapat mengajukan gugatan sedangkan bagi yang buta huruf dapat mengajukan gugatan 
secara secara lisanlisan;;

•• GugatanGugatan yang yang diajukandiajukan secarasecara tertulistertulis, , disusundisusun dengandengan
format yang format yang memuatmemuat unsurunsur--unsurunsur bakubaku suratsurat gugatangugatan, , 
diajukandiajukan keke KPN yang KPN yang berwenangberwenang, , sertaserta ditandatanganiditandatangani oleholeh
PenggugatPenggugat PrinsipalPrinsipal atauatau oleholeh KuasanyaKuasanya;;

•• ApabilaApabila GugatanGugatan yang yang diajukandiajukan secarasecara lisanlisan, , karenakarena
PenggugatPenggugat butabuta hurufhuruf, , makamaka PenggugatPenggugat menghadapmenghadap KPN KPN 
mengutarakanmengutarakan maksudnyamaksudnya, , menjelaskanmenjelaskan kronologikronologi peristiwaperistiwa
hukumnyahukumnya, , menunjukkanmenunjukkan buktibukti yang yang dipunyainyadipunyainya, yang , yang 
kemudiankemudian atasatas KetuaKetua PN PN memerintahkanmemerintahkan paniterapanitera untukuntuk
mengkontruksimengkontruksi keteranganketerangan penghadappenghadap tersebuttersebut menjadimenjadi
suratsurat gugatangugatan. . 
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•• Format & Unsur2 Format & Unsur2 GugatanGugatan meliputimeliputi : : 
(1). (1). MemuatMemuat tanggaltanggal gugatangugatan diajukandiajukan..

((perhatikanperhatikan tanggaltanggal suratsurat kuasakuasa dandan
tanggaltanggal gugatangugatan didaftarkandidaftarkan keke
PengadilanPengadilan))
(2). (2). DitujukanDitujukan KPN yang KPN yang kompetenkompeten..

((perhatikanperhatikan masalahmasalah kompetensikompetensi absolutabsolut
& & kompetensikompetensi relatifrelatif PengadilanPengadilan dalamdalam
perkaraperkara ybsybs))
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BENTUK & BENTUK & 
UNSUR2 GUGATAN (2)UNSUR2 GUGATAN (2)

(3). Memuat Identitas Para (3). Memuat Identitas Para 
Pihak/kuasanyaPihak/kuasanya. . 

((Meliputi : nama, pekerjaan, tempat tinggal. Meliputi : nama, pekerjaan, tempat tinggal. 
Kalau Kalau menyangkut gugatan cerai memuat menyangkut gugatan cerai memuat 
identitas agama identitas agama para pihak berperkarapara pihak berperkara););

(4). Uraian Posita/Fundamentum (4). Uraian Posita/Fundamentum 
Petendi.Petendi.

((disusun secara kronologis, singkat, bernilai disusun secara kronologis, singkat, bernilai 
juridis, juridis, latar belakang diajukannya gugatan latar belakang diajukannya gugatan 
sebagai landasan sebagai landasan apa yang dimohonkan dalam apa yang dimohonkan dalam 
petitumpetitum););
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BENTUK & BENTUK & 
UNSUR2 GUGATAN (3)UNSUR2 GUGATAN (3)

(5). Petitum.(5). Petitum.
Memuat apa yang dimohonkan Penggugat agar di Memuat apa yang dimohonkan Penggugat agar di 
kabulkan oleh Pengadilan. Petitum harus didasari kabulkan oleh Pengadilan. Petitum harus didasari oleh oleh 

alasan yang cukup dalam alasan yang cukup dalam Posita. Posita. Meliputi Meliputi 
Petitum Petitum Primer (utama), secara Primer (utama), secara fakultatif dapat fakultatif dapat 

disertai disertai petitum subsiderpetitum subsider ((ex aequo et ex aequo et 
bono).bono).

(6). Tanda tangan Penggugat/Kuasanya.(6). Tanda tangan Penggugat/Kuasanya.
Gugatan ditandatangani Penggugat prinsipal Gugatan ditandatangani Penggugat prinsipal 

ATAU ATAU oleh kuasanya (Bila Ada).oleh kuasanya (Bila Ada).
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ContohContoh SuratSurat GugatanGugatan

KepadaKepada YthYth..
29 29 MeiMei 20082008

KetuaKetua PengadilanPengadilan NegeriNegeri
SurabayaSurabaya

DenganDengan hormathormat,,
Ronald Ronald PasaribuPasaribu, , swastaswasta, , bertempatbertempat tinggaltinggal didi JlJl. . KertajayaKertajaya 100 100 
Surabaya, Surabaya, berdasarkanberdasarkan suratsurat kuasakuasa khususkhusus tertanggaltertanggal 12 12 MeiMei 2008, 2008, 
telahtelah memberikanmemberikan kuasakuasa kepadakepada ::
1. 1. FirmanFirman HidayatHidayat, SH, SH
2. 2. EndangEndang SulistyowatiSulistyowati, SH, SH
AdvokatAdvokat--advokatadvokat, , beralamatberalamat didi JlJl. . RayaRaya GubengGubeng 123 Surabaya, 123 Surabaya, baikbaik
secarasecara bersamabersama--samasama atauatau sendirisendiri--sendirisendiri, yang , yang selanjutnyaselanjutnya disebutdisebut
sebagaisebagai PENGGUGAT, PENGGUGAT, bermaksudbermaksud mengajukanmengajukan gugatangugatan terhadapterhadap ::
MaruliMaruli SihombingSihombing, , swastaswasta, , bertempatbertempat tinggaltinggal didi JlJl. . SulawesiSulawesi 456 456 
Surabaya, Surabaya, selanjutnyaselanjutnya disebutdisebut TERGUGAT;TERGUGAT;
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AdapunAdapun alasanalasan--alasanalasan gugatangugatan sebagaisebagai berikutberikut ::
1. 1. BahwaBahwa, , TergugatTergugat telahtelah menerimamenerima pinjamanpinjaman berupaberupa
uanguang tunaitunai daridari PenggugatPenggugat sebesarsebesar RpRp. 100.000.000,. 100.000.000,--
((seratusseratus jutajuta rupiahrupiah), ), sebagaimanasebagaimana teruraiterurai padapada AktaAkta
PerjanjianPerjanjian No. 76 No. 76 tanggaltanggal 10 10 MaretMaret 2007, 2007, sebagaimanasebagaimana
dibuatdibuat didi hadapanhadapan AryaniAryani, SH , SH NotarisNotaris didi Surabaya (Vide Surabaya (Vide 
BuktiBukti PP--1);1);
2. 2. BahwaBahwa, , TergugatTergugat meminjammeminjam uanguang tersebuttersebut untukuntuk
digunakandigunakan sebagaisebagai tambahantambahan modal modal usahausaha; ; 
3. 3. BahwaBahwa, , sesuaisesuai dengandengan ketentuanketentuan pasalpasal 10 10 AktaAkta
tersebuttersebut (Vide (Vide BuktiBukti PP--1), 1), TergugatTergugat berkewajibanberkewajiban
melunasimelunasi hutangnyahutangnya tersebuttersebut kepadakepada PenggugatPenggugat paling paling 
lambalamba tanggaltanggal 10 10 MaretMaret 2008;2008;



27/02/2011 54

4. 4. BahwaBahwa, , ternyataternyata sampaisampai dengandengan jatuhjatuh tempo tempo 
pelunasanpelunasan hutangnyahutangnya tersebuttersebut, , TergugatTergugat tidaktidak
memenuhimemenuhi kewajibannyakewajibannya, , makamaka secarasecara juridisjuridis TergugatTergugat
melakukanmelakukan wanprestasiwanprestasi;;
5. 5. BahwaBahwa, , untukuntuk menjaminmenjamin agar agar gugatangugatan PenggugatPenggugat
tidaktidak siasia--siasia, , makamaka PenggugatPenggugat mohonmohon agar agar hartaharta
TergugatTergugat berupaberupa sebidangsebidang tanahtanah seluasseluas kurangkurang lebihlebih
600 M2 600 M2 dengandengan bangunanbangunan rumahrumah yang yang berdiriberdiri didi
atasnyaatasnya, yang , yang terletakterletak didi JlJl, , SulawesiSulawesi No.456 Surabaya, No.456 Surabaya, 
diletakkkandiletakkkan dalamdalam sitasita jaminanjaminan ((conservatoirconservatoir beslagbeslag););
6. 6. BahwaBahwa, , ……………………………………………………………………..
7. 7. BahwaBahwa,,……………………………………………………………………....
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BerdasarkanBerdasarkan uraianuraian tersebuttersebut didi atasatas, , PenggugatPenggugat mohonmohon
PengadilanPengadilan menjatuhkanmenjatuhkan putusanputusan ::
1. 1. MengabulkanMengabulkan gugatangugatan PenggugatPenggugat seluruhnyaseluruhnya,,
2. 2. MenyatakanMenyatakan TergugatTergugat memilikimemiliki hutanghutang sebesarsebesar RpRp. . 
100.000.000,100.000.000,-- kepadakepada PenggugatPenggugat’’
3. 3. MenyatakanMenyatakan TergugatTergugat telahtelah melakukanmelakukan wanprestasiwanprestasi,,
4. 4. MenghukumMenghukum TergugatTergugat untukuntuk membayarmembayar lunaslunas
hutangnyahutangnya kepadakepada PenggugatPenggugat sebesarsebesar RpRp. . 
100.000.000,100.000.000,--
5. 5. MenyatakanMenyatakan sahsah dandan berhargaberharga sitasita jaminanjaminan yang yang telahtelah
diletakkandiletakkan,,
6. 6. 
………………………………………………………………………………………………………………………………....
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ApabilaApabila PengadilanPengadilan berpendapatberpendapat lain, lain, 
mohonmohon putusanputusan yang yang seadilseadil--adilnyaadilnya (ex (ex 
aequoaequo et bono).et bono).

HormatHormat kamikami KuasaKuasa PenggugatPenggugat,,

FirmanFirman HidayatHidayat, SH, SH

EndangEndang SulistyowatiSulistyowati, SH, SH
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PROSEDUR PROSEDUR 
MENGAJUKAN GUGATANMENGAJUKAN GUGATAN

Diajukan ke KPN yang berwenang;Diajukan ke KPN yang berwenang;
Diajukan oleh penggugat prinsipal/ kuasanya;Diajukan oleh penggugat prinsipal/ kuasanya;
Gugatan diajukan secara tertulis, namun bagi yang Gugatan diajukan secara tertulis, namun bagi yang 
buta huruf dapat mengajukan gugatan secara lisan;buta huruf dapat mengajukan gugatan secara lisan;
Penggugat memiliki kepentingan hukum (Penggugat memiliki kepentingan hukum (legal legal 
standingstanding) dengan perkara ybs;) dengan perkara ybs;
Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara, Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara, 
namun bagi yang miskin dapat mohon pembebasan namun bagi yang miskin dapat mohon pembebasan 
biaya perkara (biaya perkara (PRO DEOPRO DEO););
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SUBYEK PIHAK PIHAK SUBYEK PIHAK PIHAK 
BERPERKARABERPERKARA

Orang atau beberapa orang;Orang atau beberapa orang;
Badan Hukum (Badan Hukum (privat atau publikprivat atau publik););
Gugatan kelompok (Gugatan kelompok (class actionsclass actions););
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GUGATAN CLASS ACTIONGUGATAN CLASS ACTION
PERMA 01/2002 (1)PERMA 01/2002 (1)

Umumnya dalam perkara2 yang menyangkut Umumnya dalam perkara2 yang menyangkut 
banyak orang, misalnya perkara di bidang lingk. banyak orang, misalnya perkara di bidang lingk. 
hidup, konsumen, dllhidup, konsumen, dll
Pihak2 berperkara : orang atau  LSM yang memiliki Pihak2 berperkara : orang atau  LSM yang memiliki 
““legal standinglegal standing”” sebagai sebagai ““class representatifclass representatif”” untuk untuk 
mewakili masyarakat banyak sebagai mewakili masyarakat banyak sebagai ““class class 
membersmembers””;;
Tujuan : menyederhanakan akses publik untuk Tujuan : menyederhanakan akses publik untuk 
memperoleh keadilan, serta efisiensi pemeriksaan memperoleh keadilan, serta efisiensi pemeriksaan 
perkara yang menyang kut/merugikan banyak perkara yang menyang kut/merugikan banyak 
orang;orang;
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GUGATAN CLASS ACTIONGUGATAN CLASS ACTION
PERMA 01/2002 (2)PERMA 01/2002 (2)

•• Adanya kesamaan fakta & dasar hukum;Adanya kesamaan fakta & dasar hukum;
•• Adanya kesamaan jenis tuntutan;Adanya kesamaan jenis tuntutan;
•• PerwakilanPerwakilan Class Class RepresentatifRepresentatif terhadapterhadap Class Class 

Member Member TidakTidak wajib disertai Surat Kuasa wajib disertai Surat Kuasa 
KhususKhusus..

•• NamunNamun, , apabilaapabila Class Class RepresentatifRepresentatif
bermaksudbermaksud memberikanmemberikan kuasakuasa kepadakepada
advokatadvokat, , makamaka harusharus adaada suratsurat kuasakuasa khususkhusus..
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SETELAH GUGATAN RESMI SETELAH GUGATAN RESMI 
DIDAFTARKAN KE PENGADILAN DIDAFTARKAN KE PENGADILAN 

1.  Selanjutnya  dicatat dalam register dan diberi nomor 1.  Selanjutnya  dicatat dalam register dan diberi nomor 
perkara, misal No. 234/Pdt.G/2005/PN Sby;perkara, misal No. 234/Pdt.G/2005/PN Sby;

2. Ketua PN menetapkan majelis hakim serta panitera 2. Ketua PN menetapkan majelis hakim serta panitera 
pengganti;pengganti;

3. Ketua PN melimpahkan berkas perkara  kepada majelis 3. Ketua PN melimpahkan berkas perkara  kepada majelis 
hakim;hakim;

4. Setelah menerima pelimpahan berkas, Majelis hakim 4. Setelah menerima pelimpahan berkas, Majelis hakim 
mempelajari berkas perkara;mempelajari berkas perkara;

5. Majelis hakim menetapkan jadwal sidang pertama;5. Majelis hakim menetapkan jadwal sidang pertama;
6. Majelis hakim memerintahkan jurusita pengganti untuk 6. Majelis hakim memerintahkan jurusita pengganti untuk 

memanggil secara resmi/tertulis kepada pihak2 berperkara memanggil secara resmi/tertulis kepada pihak2 berperkara 
agar hadir dalam sidang pertama yang telah ditentukan;agar hadir dalam sidang pertama yang telah ditentukan;
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PROSEDUR PEMANGGILAN PROSEDUR PEMANGGILAN 
PIHAK2 BERPERKARA PIHAK2 BERPERKARA 

Prosedur  Pemanggilan :Prosedur  Pemanggilan :
1.  Secara resmi/tertulis dengan Relaas Panggilan Sidang 1.  Secara resmi/tertulis dengan Relaas Panggilan Sidang 

(Khusus kepada Tergugat dilampiri salinan Surat Gugatan); (Khusus kepada Tergugat dilampiri salinan Surat Gugatan); 
2. Pemanggilan dijalankan oleh jurusita pengganti; 2. Pemanggilan dijalankan oleh jurusita pengganti; 
3. Relaas Panggilan Sidang disampaikan secara langsung kepada 3. Relaas Panggilan Sidang disampaikan secara langsung kepada 

pihak2 berperkara atau melalui kuasanya (bila ada); pihak2 berperkara atau melalui kuasanya (bila ada); 
4. Memenuhi tenggang waktu yang cukup. Antara saat pe 4. Memenuhi tenggang waktu yang cukup. Antara saat pe 

nyampaikan Relaas Panggilan sidang dengan jadwal sidang; nyampaikan Relaas Panggilan sidang dengan jadwal sidang; 
(minimal interval 3 hari kerja)(minimal interval 3 hari kerja)

Perhatian :  khusus untuk daerah2 yang sulit sarana Perhatian :  khusus untuk daerah2 yang sulit sarana 
transportasi karena kondisi geografisnya, maka Majelis dapat transportasi karena kondisi geografisnya, maka Majelis dapat 
menambah interval waktu tsb); menambah interval waktu tsb); 
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ALTERNATIF SITUASI ALTERNATIF SITUASI 
PADA SIDANG PERTAMA PADA SIDANG PERTAMA ::

1.Penggugat/Kuasanya Hadir dan Tergugat/ 1.Penggugat/Kuasanya Hadir dan Tergugat/ 
Kuasanya juga Hadir; Kuasanya juga Hadir; 

2.Penggugat/Kuasanya Hadir, sedangkan 2.Penggugat/Kuasanya Hadir, sedangkan 
Tergugat/ Kuasanya Tidak Hadir; Tergugat/ Kuasanya Tidak Hadir; 

3.Penggugat/Kuasanya  Tidak Hadir, 3.Penggugat/Kuasanya  Tidak Hadir, 
sedangkan  Tergugat/Kuasanya Hadir; sedangkan  Tergugat/Kuasanya Hadir; 

4.Penggugat/Kuasanya Tidak Hadir, sedangkan 4.Penggugat/Kuasanya Tidak Hadir, sedangkan 
Tergugat/Kuasanya juga Tidak Hadir. Tergugat/Kuasanya juga Tidak Hadir. 
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PEMERIKSAAN DALAMPEMERIKSAAN DALAM
SIDANG PERTAMA (1)SIDANG PERTAMA (1)

1.      Apabila Penggugat/Kuasanya Hadir dan Tergugat 1.      Apabila Penggugat/Kuasanya Hadir dan Tergugat 
/Kuasanya  Hadir, maka Hakim terlebih dahulu : /Kuasanya  Hadir, maka Hakim terlebih dahulu : 
(a). memeriksa identitas pihak2 yang hadir (nama, (a). memeriksa identitas pihak2 yang hadir (nama, 
pekerjaan,  alamat, ijin praktek advokat, dll). pekerjaan,  alamat, ijin praktek advokat, dll). 
(b). menanyakan apakah telah menerima secara resmi (b). menanyakan apakah telah menerima secara resmi 
Relaas Panggilan Sidang, Relaas Panggilan Sidang, 
(c). menanyakan apakah Tergugat telah menerima & (c). menanyakan apakah Tergugat telah menerima & 
mengerti isi Surat Gugatan (?), mengerti isi Surat Gugatan (?), 
(d). Kemudian dilanjutkan dengan upaya  MENDAMAI (d). Kemudian dilanjutkan dengan upaya  MENDAMAI 
KAN  pihak2 yang berperkara, melalui PROSES MEDIASI KAN  pihak2 yang berperkara, melalui PROSES MEDIASI 
(pasal 130 HIR jo. PERMA 02/2003).(pasal 130 HIR jo. PERMA 02/2003).
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PEMERIKSAAN DALAMPEMERIKSAAN DALAM
SIDANG PERTAMA (2)SIDANG PERTAMA (2)

2.   Apabila Penggugat/Kuasanya Hadir, sedangkan 2.   Apabila Penggugat/Kuasanya Hadir, sedangkan 
Tergugat/ Kuasanya Tidak Hadir tanpa alasan yang Tergugat/ Kuasanya Tidak Hadir tanpa alasan yang 
sah atau tidak mengirimkan surat tentang alasan sah atau tidak mengirimkan surat tentang alasan 
ketidak hadirannya, maka HAKIM memiliki dua ketidak hadirannya, maka HAKIM memiliki dua 
(2) OPSI, yakni : (2) OPSI, yakni : 
(a), memerintahkan agar Tergugat/Kuasanya (a), memerintahkan agar Tergugat/Kuasanya 
dipanggil lagi sesuai dengan prosedur, ATAU dipanggil lagi sesuai dengan prosedur, ATAU 
(b). Pemeriksaan perkara dilanjutkan meski tanpa (b). Pemeriksaan perkara dilanjutkan meski tanpa 
kehadiran Tergugat/ Kuasanya, dan atas perkara kehadiran Tergugat/ Kuasanya, dan atas perkara 
tsb dapat dijatuhkan PUTUSAN VERSTEK (PS. 125 tsb dapat dijatuhkan PUTUSAN VERSTEK (PS. 125 
A (1) HIR jo. 78 Rv);A (1) HIR jo. 78 Rv);



27/02/2011 66

PEMERIKSAAN DALAMPEMERIKSAAN DALAM
SIDANG PERTAMA (3)SIDANG PERTAMA (3)

•• Apabila digunakan Opsi  Apabila digunakan Opsi  ““2 a2 a””, ternyata Penggugat , ternyata Penggugat 
/Kuasanya hadir, Tergugat/Kuasa nya juga hadir, /Kuasanya hadir, Tergugat/Kuasa nya juga hadir, 
maka prosedur yang dijalan kan sesuai angka maka prosedur yang dijalan kan sesuai angka ““11””
yakni MENDAMAIKAN  pihak2 yang berperkara, yakni MENDAMAIKAN  pihak2 yang berperkara, 
melalui PROSES MEDIASI (pasal 130 HIR jo. melalui PROSES MEDIASI (pasal 130 HIR jo. 
PERMA 02/2003).PERMA 02/2003).

•• Sedangkan apabila Tergugat/Kuasanya ternyata Sedangkan apabila Tergugat/Kuasanya ternyata 
tidak hadir lagi, meskipun telah dipanggil kedua tidak hadir lagi, meskipun telah dipanggil kedua 
kalinya, maka prosedur yang dijalankan sesuai kalinya, maka prosedur yang dijalankan sesuai 
angka angka ““2 b2 b”” (Putusan VERSTEK, pasal 125 A (1) (Putusan VERSTEK, pasal 125 A (1) 
HIR jo. 78 Rv);HIR jo. 78 Rv);
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PEMERIKSAAN DALAMPEMERIKSAAN DALAM
SIDANG PERTAMA (4)SIDANG PERTAMA (4)

3. Apabila Penggugat/Kuasanya Tidak Hadir, sedang 3. Apabila Penggugat/Kuasanya Tidak Hadir, sedang 
kan Tergugat/Kuasanya Hadir, maka Hakim kan Tergugat/Kuasanya Hadir, maka Hakim 
memiliki 2 OPSI yakni : memiliki 2 OPSI yakni : 
(a). Memerintahkan agar Penggugat/Kuasanya di (a). Memerintahkan agar Penggugat/Kuasanya di 
panggil lagi sesuai dengan prosedur; ATAU panggil lagi sesuai dengan prosedur; ATAU 
(b). Melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa (b). Melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa 
kehadiran Penggugat/ Kuasanya dengan menyata kehadiran Penggugat/ Kuasanya dengan menyata 
kan GUGATAN PENGGUGAT GUGUR, dan kan GUGATAN PENGGUGAT GUGUR, dan 
menyatakan pemeriksaan dihentikan (pasal 124 menyatakan pemeriksaan dihentikan (pasal 124 
HIR jo. 77 Rv)HIR jo. 77 Rv)
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PEMERIKSAAN DALAMPEMERIKSAAN DALAM
SIDANG PERTAMA (5)SIDANG PERTAMA (5)

Apabila digunakan Opsi  Apabila digunakan Opsi  ““3 a3 a””, Penggugat , Penggugat 
/Kuasanya hadir, sedangkan Tergugat/Kuasa nya /Kuasanya hadir, sedangkan Tergugat/Kuasa nya 
juga hadir, maka prosedur yang dijalan kan sesuai juga hadir, maka prosedur yang dijalan kan sesuai 
angka angka ““11””, yakni MENDAMAIKAN  pihak2 yang , yakni MENDAMAIKAN  pihak2 yang 
berperkara, melalui PROSES MEDIASI (pasal 130 berperkara, melalui PROSES MEDIASI (pasal 130 
HIR jo. PERMA 02/2003).HIR jo. PERMA 02/2003).
Sedangkan apabila ternyata Penggugat/Kuasanya Sedangkan apabila ternyata Penggugat/Kuasanya 
tidak hadir lagi, meskipun telah dipanggil kedua tidak hadir lagi, meskipun telah dipanggil kedua 
kalinya, maka prosedur yang dijalankan sesuai kalinya, maka prosedur yang dijalankan sesuai 
angka angka ““3 b3 b””, , GUGATAN PENGGUGAT GUGATAN PENGGUGAT 
DINYATAKAN GUGUR, dan pemeriksaan DINYATAKAN GUGUR, dan pemeriksaan 
dihentikan (pasal 124 HIR jo. 77 RV);dihentikan (pasal 124 HIR jo. 77 RV);
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PEMERIKSAAN DALAMPEMERIKSAAN DALAM
SIDANG PERTAMA (6)SIDANG PERTAMA (6)

1.1. Apabila Penggugat/Kuasanya tidak hadir, Ter Apabila Penggugat/Kuasanya tidak hadir, Ter 
gugat/Kuasa nya juga tidak hadir, maka Hakim gugat/Kuasa nya juga tidak hadir, maka Hakim 
memiliki 2 OPSI, yaitu : memiliki 2 OPSI, yaitu : 
(a). Memerintahkan agar Penggugat/Kuasanya (a). Memerintahkan agar Penggugat/Kuasanya 
maupun Tergugat/Kuasanya dipanggil lagi sesuai maupun Tergugat/Kuasanya dipanggil lagi sesuai 
dengan prosedur; ATAU dengan prosedur; ATAU 
(b). Melanjutkan pemeriksaan perkara dengan (b). Melanjutkan pemeriksaan perkara dengan 
menyatakan GUGATAN PENGGUGAT GUGUR, menyatakan GUGATAN PENGGUGAT GUGUR, 
dan pemeriksaan dihentikan (pasal 124 HIR jo. 77 dan pemeriksaan dihentikan (pasal 124 HIR jo. 77 
RV);RV);
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PEMERIKSAAN DALAMPEMERIKSAAN DALAM
SIDANG PERTAMA (7)SIDANG PERTAMA (7)

Apabila digunakan Opsi  Apabila digunakan Opsi  ““4 a4 a””, Penggugat /Kuasanya hadir, , Penggugat /Kuasanya hadir, 
sedangkan Tergugat/Kuasanya juga hadir, maka prosedur sedangkan Tergugat/Kuasanya juga hadir, maka prosedur 
yang dijalankan sesuai angka yang dijalankan sesuai angka ““11””, yakni MENDAMAIKAN  , yakni MENDAMAIKAN  
pihak2 yang berperkara, melalui PROSES MEDIASI (pasal pihak2 yang berperkara, melalui PROSES MEDIASI (pasal 
130 HIR jo. PERMA 02/2003).130 HIR jo. PERMA 02/2003).
Apabila Penggugat/ Kuasanya hadir, sedangkan Tergugat/ Apabila Penggugat/ Kuasanya hadir, sedangkan Tergugat/ 
Kuasanya tidak hadir, maka prosedur dijalankan sesuai angka Kuasanya tidak hadir, maka prosedur dijalankan sesuai angka 
““2 b2 b””, dan dijatuhkan putusan VERSTEK (pasal 125 A (1) , dan dijatuhkan putusan VERSTEK (pasal 125 A (1) 
HIR jo. 78 Rv);HIR jo. 78 Rv);
Apabila  Penggugat/Kuasanya tidak hadir, sedangkan Apabila  Penggugat/Kuasanya tidak hadir, sedangkan 
Tergugat/ Kuasanya hadir,   maka prosedur yang dijalankan Tergugat/ Kuasanya hadir,   maka prosedur yang dijalankan 
sesuai angka sesuai angka ““4 b4 b”” (GUGATAN DINYATAKAN GUGUR (GUGATAN DINYATAKAN GUGUR 
(pasal 124 HIR jo. 77 RV(pasal 124 HIR jo. 77 RV););
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PROSEDUR MEDIASI DI MUKA PROSEDUR MEDIASI DI MUKA 
PENGADILAN, PERMA 02/2003 (1)PENGADILAN, PERMA 02/2003 (1)

1.1. Bersifat wajib ditempuh oleh para pihak Bersifat wajib ditempuh oleh para pihak 
berperkara; berperkara; 

2.2. Hakim dalam sidang pertama yang dihadiri para Hakim dalam sidang pertama yang dihadiri para 
pihak berperkara mewajibkan para pihak agar pihak berperkara mewajibkan para pihak agar 
terlebih dahulu menempuh mediasi;terlebih dahulu menempuh mediasi;

3.3. Para pihak memilih mediator dari yang telah Para pihak memilih mediator dari yang telah 
disediakan Pengadilan atau dari luar Pengadilan;disediakan Pengadilan atau dari luar Pengadilan;

4.4. Peran mediator memfasilitasi berbagai Peran mediator memfasilitasi berbagai 
kemungkinan penyelesaian sengketa, namun kemungkinan penyelesaian sengketa, namun 
mediator tidak berwenang memutus sengketa;mediator tidak berwenang memutus sengketa;
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PROSEDUR MEDIASI DI MUKA PROSEDUR MEDIASI DI MUKA 
PENGADILAN, PERMA 02/2003 (2)PENGADILAN, PERMA 02/2003 (2)

5.    5.    ApabilaApabila para pihak mencapai kesepakatan, maka mediator para pihak mencapai kesepakatan, maka mediator 
wajib merumuskan kesepakatan (damai) yang ditanda wajib merumuskan kesepakatan (damai) yang ditanda 
tangani para pihak berperkara, yang memuat klausula tangani para pihak berperkara, yang memuat klausula 
pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai;pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai;

6.    6.    SelanjutnyaSelanjutnya para pihak menghadap majelis hakim dan para pihak menghadap majelis hakim dan 
memberitahukan adanya kesepakatan damai, dan dapat memberitahukan adanya kesepakatan damai, dan dapat 
dikukuh kan sebagai akta perdamaian di muka pengadilan;dikukuh kan sebagai akta perdamaian di muka pengadilan;

7.     Apabila para pihak yang bersengketa gagal mencapai 7.     Apabila para pihak yang bersengketa gagal mencapai 
kesepakatan damai, maka segera memberitahukan kepada kesepakatan damai, maka segera memberitahukan kepada 
hakim perihal kegagalan tersebut, dan selanjutnya hakim hakim perihal kegagalan tersebut, dan selanjutnya hakim 
memerintahkan agar para pihak melanjutkan pemeriksaan memerintahkan agar para pihak melanjutkan pemeriksaan 
perkara sesuai prosedur hukum acara biasa;perkara sesuai prosedur hukum acara biasa;
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PUTUSAN VERSTEK (1)PUTUSAN VERSTEK (1)
(Pasal 124, 125 HIR jo. 77 Rv)(Pasal 124, 125 HIR jo. 77 Rv)

1.  Pengertian : putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran 1.  Pengertian : putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran 
Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya, meskipun telah Tergugat/Para Tergugat atau kuasanya, meskipun telah 
dipanggil dengan patut se suai prosedur pemanggilan yang dipanggil dengan patut se suai prosedur pemanggilan yang 
sah.sah.

2. Syarat Syarat : 2. Syarat Syarat : 
(a). Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh (a). Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh 

jurusita Pengadilan, relaas panggilan sidang disampaikan jurusita Pengadilan, relaas panggilan sidang disampaikan 
langsung kepada ybs atau melalui kuasanya, serta langsung kepada ybs atau melalui kuasanya, serta 
terdapat tenggang waktu yang cukup dengan jadwal terdapat tenggang waktu yang cukup dengan jadwal 
sidang; sidang; 

(b). Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, (b). Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, 
(c). Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.(c). Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.
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PUTUSAN VERSTEK (2)PUTUSAN VERSTEK (2)

3.  Ketidakhadiran Tergugat atau Para Tergugat/ Kuasanya 3.  Ketidakhadiran Tergugat atau Para Tergugat/ Kuasanya 
dalam sidang pertama, padahal ia telah dipanggil dengan sah dalam sidang pertama, padahal ia telah dipanggil dengan sah 
dan patut, mem berikan OPSI bagi Pengadilan, yakni dengan dan patut, mem berikan OPSI bagi Pengadilan, yakni dengan 
memerintahkan agar Tergugat dipanggil lagi, ATAU memerintahkan agar Tergugat dipanggil lagi, ATAU 
pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, perkara pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, perkara 
diperiksa dan diputus dengan Verstek; diperiksa dan diputus dengan Verstek; 

4.Tergugat yg diputus Verstek dapat mengajukan upaya 4.Tergugat yg diputus Verstek dapat mengajukan upaya 
hukum Verzet/Perlawanan melalui PN yg menjatuhkan hukum Verzet/Perlawanan melalui PN yg menjatuhkan 
putusan Verstek (ps. 129 HIR jo. 83 Rv); putusan Verstek (ps. 129 HIR jo. 83 Rv); 

5. Tenggangwaktu Verzet 14 hari terhitung sejak ada nya 5. Tenggangwaktu Verzet 14 hari terhitung sejak ada nya 
pemberitahuan isi putusan Verstek. pemberitahuan isi putusan Verstek. 
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PUTUSAN VERSTEK (3)PUTUSAN VERSTEK (3)

6. Kedudukan Tergugat semula yang mengajukan 6. Kedudukan Tergugat semula yang mengajukan 
Verzet disebut sebagai Pelawan, sedangkan Verzet disebut sebagai Pelawan, sedangkan 
Penggugat semula sebagai Terlawan;Penggugat semula sebagai Terlawan;

7. Dengan adanya verzet, maka putusan verstek 7. Dengan adanya verzet, maka putusan verstek 
menjadi menjadi ““mentahmentah”” kembali;kembali;

8. Pemeriksaan verzet berdasarkan pada gugatan 8. Pemeriksaan verzet berdasarkan pada gugatan 
semula, melalui pemeriksaan dengan acara biasa;semula, melalui pemeriksaan dengan acara biasa;

9. Isi Putusan Verzet (Tentative) : 9. Isi Putusan Verzet (Tentative) : 
a. a. mengabulkan Verzet, berarti putusan Verstek mengabulkan Verzet, berarti putusan Verstek 

dibatalkan, dan pemeriksaan diulang kembali dibatalkan, dan pemeriksaan diulang kembali 
mulai awal;mulai awal;
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PUTUSAN VERSTEK (4)PUTUSAN VERSTEK (4)

b. b. menolak Verzet, berarti putusan Verstek dinilai sudah menolak Verzet, berarti putusan Verstek dinilai sudah 
tepat;tepat;

c. c. menyatakan Verzet tidak dapat diterima, dapat diartikan menyatakan Verzet tidak dapat diterima, dapat diartikan 
putusan verstek diterima sebagaimana adanya;putusan verstek diterima sebagaimana adanya;

10. Apabila Tergugat/Pelawan yang mengaju kan Verzet 10. Apabila Tergugat/Pelawan yang mengaju kan Verzet 
ternyata tidak hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil ternyata tidak hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil 
dengan patut, maka PN dapat menjatuhkan putusan verstek dengan patut, maka PN dapat menjatuhkan putusan verstek 
yang keyang ke--2 kalinya. Atas putusan verstek yang ke2 kalinya. Atas putusan verstek yang ke--2 kalinya 2 kalinya 
tersebut tidak dapat diajukan verzet lagi (ps. 129 ayat 5 tersebut tidak dapat diajukan verzet lagi (ps. 129 ayat 5 
HIR);HIR);
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JAWAB JINAWABJAWAB JINAWAB
1.     1.     ProsesProses berperkaraberperkara berawalberawal dari diajukannya Gugatan dari diajukannya Gugatan 

Penggugat;Penggugat;
2.    Setelah 2.    Setelah melaluimelalui tahaptahap mediasi, para pihak gagal mediasi, para pihak gagal 

berdamai, selanjutnya Tergugat diberi kesempatan berdamai, selanjutnya Tergugat diberi kesempatan 
untuk menanggapi gugatan yang untuk menanggapi gugatan yang dituangkandituangkan dalam dalam 
jawaban.jawaban.

3.   Jawaban Tergugat, meliputi : 3.   Jawaban Tergugat, meliputi : 
(1). Eksepsi, (1). Eksepsi, 
(2). Dalam pokok perkara, terdiri dari  (2). Dalam pokok perkara, terdiri dari  

(a). Jawaban dalam konpensi; (a). Jawaban dalam konpensi; 
(b). Gugatan dalam rekonpensi (bersifat tentative).(b). Gugatan dalam rekonpensi (bersifat tentative).
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JAWAB JINAWABJAWAB JINAWAB
4. Setelah menerima salinan Jawaban Tergugat, maka 4. Setelah menerima salinan Jawaban Tergugat, maka 

Penggugat Penggugat diberidiberi kesempatankesempatan menanggapinyamenanggapinya yang yang 
dituangkandituangkan keke dalamdalam ReplikReplik;;

5. Setelah menerima 5. Setelah menerima salinansalinan ReplikReplik Penggugat, maka Penggugat, maka 
Tergugat Tergugat diberidiberi kesempatankesempatan menanggapinyamenanggapinya yang yang 
dituangkandituangkan keke dalamdalam DuplikDuplik;  ;  

6. Setelah itu, 6. Setelah itu, tahaptahap persidanganpersidangan dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan 
Pembuktian  oleh Pihak2 berperkara. Pembuktian  oleh Pihak2 berperkara. 

7. Diawali 7. Diawali kesempatankesempatan pembuktianpembuktian oleh Penggugat, oleh Penggugat, 
dengan mendahulukan pembuktian dengan mendahulukan pembuktian suratsurat suratsurat, , 
kemudian saksikemudian saksi--saksi;saksi;



27/02/2011 79

JAWAB JINAWABJAWAB JINAWAB
8. Giliran berikutnya 8. Giliran berikutnya kesempatankesempatan pembuktianpembuktian oleholeh TergugatTergugat, , 

dengan mendahulukan bukti dengan mendahulukan bukti suratsurat suratsurat, kemudian saksi, kemudian saksi--saksi;saksi;
9. 9. KemudianKemudian persidanganpersidangan dilanjutkandilanjutkan pemeriksaanpemeriksaan setempat setempat 

obyek sengketa oleh Pengadilan, atas inisiatif majelis hakim obyek sengketa oleh Pengadilan, atas inisiatif majelis hakim 
maupun atas permohonan pihak maupun atas permohonan pihak berperkaraberperkara ((kasuistiskasuistis).).

10. 10. ProsesProses jawabjawab jinawab diakhiri, jinawab diakhiri, dengandengan memberikanmemberikan
kesempatankesempatan parapara pihakpihak berperkaraberperkara menyampaikanmenyampaikan kesimpulankesimpulan
tertulistertulis yang yang memuatmemuat ringkasanringkasan penilaianpenilaian dalildalil, , argumentasiargumentasi, , 
buktibukti, , sertaserta faktafakta persidanganpersidangan, , sesuaisesuai dengandengan presepsipresepsi masing2 masing2 
pihakpihak berperkaraberperkara ((subyektifsubyektif).).

11. 11. SetelahSetelah tahaptahap kesimpulankesimpulan, , selanjutnyaselanjutnya MajelisMajelis Hakim Hakim akanakan
melakukanmelakukan permusyawaratanpermusyawaratan, , untukuntuk menentukanmenentukan putusanputusan..

12. 12. PembacaanPembacaan putusanputusan PengadilanPengadilan dalamdalam sidangsidang terbukaterbuka untukuntuk
umumumum..

6.     
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EKSEPSI (1)EKSEPSI (1)
1.1. Eksepsi disebut juga tangkisan atau bantahan. Eksepsi disebut juga tangkisan atau bantahan. 

Merupakan jawaban Tergugat menyangkut aspek2 Merupakan jawaban Tergugat menyangkut aspek2 
formalitas acara, dan tidak langsung menyangkut formalitas acara, dan tidak langsung menyangkut 
substansi/pokok perkara. Eksepsi bukan substansi/pokok perkara. Eksepsi bukan 
merupakan suatu keharusan untuk diajukan oleh merupakan suatu keharusan untuk diajukan oleh 
Tergugat, melainkan bergantung pada urgensinya;Tergugat, melainkan bergantung pada urgensinya;

2.      Macam2 eksepsi : 2.      Macam2 eksepsi : 
(a). E. prosessesuil; (a). E. prosessesuil; 
(b). E. materiil.(b). E. materiil.
..
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Contoh2 eksepsi : Contoh2 eksepsi : 
Pengadilan tidak berwenang absolut/ relatif Pengadilan tidak berwenang absolut/ relatif 
mengadili perkara; mengadili perkara; 
Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel); Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel); 
Gugatan Penggugat prematur; Gugatan Penggugat prematur; 
Gugatan Penggugat kurang pihak; Gugatan Penggugat kurang pihak; 
Penggugat tidak memiliki Penggugat tidak memiliki ““legal standinglegal standing””; ; 
dlldll
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EKSEPSI (2)EKSEPSI (2)
4.   Kapan diajukan ? Untuk eksepsi yang menyangkut 4.   Kapan diajukan ? Untuk eksepsi yang menyangkut 

kompetensi relatif harus diajukan bersama dengan jawaban kompetensi relatif harus diajukan bersama dengan jawaban 
pertama, sedangkan eksepsi yang menyangkut kompetensi pertama, sedangkan eksepsi yang menyangkut kompetensi 
absolut dapat diajukan setiap saat.absolut dapat diajukan setiap saat.

5.   Tujuan diajukannya eksepsi, agar Pengadilan menghentikan 5.   Tujuan diajukannya eksepsi, agar Pengadilan menghentikan 
proses pemeriksaan perkara karena tidak dipenuhinya proses pemeriksaan perkara karena tidak dipenuhinya 
formalitas dalam gugatan Penggugat;formalitas dalam gugatan Penggugat;

6.   Sikap pengadilan terhadap eksepsi.  Pengadilan harus 6.   Sikap pengadilan terhadap eksepsi.  Pengadilan harus 
mendahulukan pemeriksaan eksepsi kompetensi (absolut mendahulukan pemeriksaan eksepsi kompetensi (absolut 
atau relatif) sebelum memeriksa pokok perkara.atau relatif) sebelum memeriksa pokok perkara.
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EKSEPSI (3)EKSEPSI (3)
7.     Khusus menyangkut kompetensi absolut, 7.     Khusus menyangkut kompetensi absolut, 

dengan adanya atau tanpa adanya eksepsi dengan adanya atau tanpa adanya eksepsi 
Tergugat, maka Pengadilan secara ex officio wajib Tergugat, maka Pengadilan secara ex officio wajib 
memeriksa terlebih dahulu (134 HIR) apakah memeriksa terlebih dahulu (134 HIR) apakah 
berwenang memeriksa perkara ataukah tidak.berwenang memeriksa perkara ataukah tidak.

8.   8.   PengadilanPengadilan menyatakan sikapnya dengan menyatakan sikapnya dengan 
menjatuhkan putusan sela, dengan kemungkinan menjatuhkan putusan sela, dengan kemungkinan 
diktum : diktum : 
(a). Mengabulkan eksepsi Tergugat; atau (a). Mengabulkan eksepsi Tergugat; atau 
(b). Menolak eksepsi Tergugat.(b). Menolak eksepsi Tergugat.
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9. Konsekuensi terhadap diktum putusan Sela, 9. Konsekuensi terhadap diktum putusan Sela, 
(a). bila eksepsi Tergugat dikabulkan, maka (a). bila eksepsi Tergugat dikabulkan, maka 
Pengadilan menyata kan tidak berwenang Pengadilan menyata kan tidak berwenang 
mengadili, karena itu pemeriksaan perkara mengadili, karena itu pemeriksaan perkara 
dihentikan. dihentikan. 
(b). Bila eksepsi Tergugat ditolak, maka (b). Bila eksepsi Tergugat ditolak, maka 
Pengadilan menyatakan berwenang Pengadilan menyatakan berwenang 
mengadili, karena itu pemeriksaan perkara mengadili, karena itu pemeriksaan perkara 
akan dilanjutkan.akan dilanjutkan.
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9.   9.   TerhadapTerhadap putusan sela, terdapat  2 putusan sela, terdapat  2 
kemungkinan sikap para pihak berperkara, kemungkinan sikap para pihak berperkara, 
yaitu : yaitu : 
(a). Menerima putusan, ATAU (a). Menerima putusan, ATAU 
(b). Menyatakan keberatan dan bermaksud (b). Menyatakan keberatan dan bermaksud 
mengajukan upaya hukum.mengajukan upaya hukum.
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10. Pihak yang keberatan terhadap putusan sela dapat 10. Pihak yang keberatan terhadap putusan sela dapat 
mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan 
Tinggi. Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi. Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan 
Tinggi terbuka kemungkinan upaya hukum kasasi Tinggi terbuka kemungkinan upaya hukum kasasi 
ke Mahkamah Agung.ke Mahkamah Agung.

11.    Pengiriman berkas banding terhadap Putusan sela 11.    Pengiriman berkas banding terhadap Putusan sela 
yang diktumnya menolak eksepsi Tergugat, yang diktumnya menolak eksepsi Tergugat, 
dijadikan satu dengan putusan akhir Pengadilandijadikan satu dengan putusan akhir Pengadilan



27/02/2011 87

JAWABAN DALAM JAWABAN DALAM 
POKOK PERKARAPOKOK PERKARA

1.1. Jawaban Tergugat dalam pokok perkara, merupakan Jawaban Tergugat dalam pokok perkara, merupakan 
tanggapan Tergugat terhadap dalil & argumentasi tanggapan Tergugat terhadap dalil & argumentasi 
Penggugat yang terurai dalam Gugatannya;Penggugat yang terurai dalam Gugatannya;

1.1. Jawaban Tergugat dapat berupa bantahan/ sangkalan, Jawaban Tergugat dapat berupa bantahan/ sangkalan, 
namun dapat juga berupa pengakuan/pembenaran namun dapat juga berupa pengakuan/pembenaran 
terhadap dalil & argumentasi Penggugat;terhadap dalil & argumentasi Penggugat;

1.1. TIPTIP’’S :S :
Sebaiknya, Tergugat menanggapi setiap dalil gugatan Sebaiknya, Tergugat menanggapi setiap dalil gugatan 
Penggugat. Karena berlaku anggapan bahwa dalil yang Penggugat. Karena berlaku anggapan bahwa dalil yang 
tidak dibantah secara tegas, dianggap telah diakui tidak dibantah secara tegas, dianggap telah diakui 
kebenarannya.kebenarannya.
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GUGATAN BALASAN/BALIK/ GUGATAN BALASAN/BALIK/ 
REKONPENSI, ps. 132 REKONPENSI, ps. 132 ““aa”” ayat 1 HIR  (1)ayat 1 HIR  (1)

1.      Diajukan oleh Tergugat semula dalam konpensi, yang 1.      Diajukan oleh Tergugat semula dalam konpensi, yang 
kemudian secara simultan bertindak juga sebagai kemudian secara simultan bertindak juga sebagai 
Penggugat dalam rekonpensi. Contoh : A Penggugat Penggugat dalam rekonpensi. Contoh : A Penggugat 
semula dalam konpensi sekaligus sebagai Tergugat dalam semula dalam konpensi sekaligus sebagai Tergugat dalam 
rekonpensi, sedangkan B Tergugat semula dalam rekonpensi, sedangkan B Tergugat semula dalam 
konpensi sekaligus sebagai Penggugat Dlm Rekonpensi;konpensi sekaligus sebagai Penggugat Dlm Rekonpensi;

2.     Gugatan rekonpensi diajukan bersama sama dengan 2.     Gugatan rekonpensi diajukan bersama sama dengan 
diajukannya jawaban pertama oleh Tergugat. Diajukan diajukannya jawaban pertama oleh Tergugat. Diajukan 
ke Majelis Hakim PN yang memeriksa gugatan ke Majelis Hakim PN yang memeriksa gugatan 
semula/konpensi;semula/konpensi;

3.      Alasan diajukannya gugatan rekonpensi : (a). Menjalan 3.      Alasan diajukannya gugatan rekonpensi : (a). Menjalan 
kan asas peradilan sederhana, (b). Menghemat biaya dan kan asas peradilan sederhana, (b). Menghemat biaya dan 
waktu, ;waktu, ;
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GUGATAN BALASAN/BALIK/ GUGATAN BALASAN/BALIK/ 
REKONPENSI, ps. 132 REKONPENSI, ps. 132 ““aa”” ayat 1 HIR  (2)ayat 1 HIR  (2)

4. Bila gugatan rekonpensi diajukan melalui  kuasa, 4. Bila gugatan rekonpensi diajukan melalui  kuasa, 
maka harus ada penegasan dalam surat kuasa maka harus ada penegasan dalam surat kuasa 
tentang kebolehan mengajukan gugatan tentang kebolehan mengajukan gugatan 
rekonpensi;rekonpensi;

5. Syarat materiil rekonpensi. HIR tidak men 5. Syarat materiil rekonpensi. HIR tidak men 
syaratkan, namun praktek peradilan men syaratkan, namun praktek peradilan men 
syaratkan adanya koneksitas antara gugatan syaratkan adanya koneksitas antara gugatan 
konpensi dengan gugatan rekonpensi;konpensi dengan gugatan rekonpensi;

6. Pemeriksaan & putusan Pengadilan terhadap 6. Pemeriksaan & putusan Pengadilan terhadap 
gugatan konpensi dengan gugatan rekonpensi gugatan konpensi dengan gugatan rekonpensi 
dijadikan satu; dijadikan satu; 
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PERUBAHAN & PENCABUTAN PERUBAHAN & PENCABUTAN 
SURAT GUGATANSURAT GUGATAN

Perubahan SG  : mengubah sebagian isi SG;Perubahan SG  : mengubah sebagian isi SG;
Perubahan dapat dilakukan sepanjang tidak Perubahan dapat dilakukan sepanjang tidak 
mengubah  kejadian materiil  dalam SG;mengubah  kejadian materiil  dalam SG;
Pencabutan SG : membatalkan Pencabutan SG : membatalkan 
pendaftaran/ pengajuan SG ke Pengadilan;pendaftaran/ pengajuan SG ke Pengadilan;
Perubahan & Pencabutan SG merupakan Perubahan & Pencabutan SG merupakan 
opsi Penggugat, sepanjang perkara belum opsi Penggugat, sepanjang perkara belum 
disidangkan dan Tergugat belum disidangkan dan Tergugat belum 
mengajukan jawabannya;mengajukan jawabannya;
Bila Tergugat sudah menjawab, maka Bila Tergugat sudah menjawab, maka 
perubahan & pencabutan SG bergantung perubahan & pencabutan SG bergantung 
setuju/tidaknya Tergugat;setuju/tidaknya Tergugat;
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REPLIK PENGGUGATREPLIK PENGGUGAT

Replik adalah tanggapan tertulis  Penggugat Replik adalah tanggapan tertulis  Penggugat 
untuk menanggapi (mamatahkan) dalil2 & untuk menanggapi (mamatahkan) dalil2 & 
argumentasi Tergugat yang diuraikan dalam argumentasi Tergugat yang diuraikan dalam 
jawabannya. Substansi replik pada umum jawabannya. Substansi replik pada umum 
nya, bersifat nya, bersifat ““penguatanpenguatan”” atas argumentasi atas argumentasi 
dan dalil2 Penggugat yang telah dikemuka dan dalil2 Penggugat yang telah dikemuka 
kan dalam gugatannya.kan dalam gugatannya.
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DUPLIK TERGUGATDUPLIK TERGUGAT

Duplik adalah tanggapan tertulis yang Duplik adalah tanggapan tertulis yang 
diajukan oleh Tergugat untuk menanggapi diajukan oleh Tergugat untuk menanggapi 
(mematahkan) dalil dan argumentasi (mematahkan) dalil dan argumentasi 
Penggugat dalam replik (dan gugatannya). Penggugat dalam replik (dan gugatannya). 
Substansi duplik pada umumnya bersifat Substansi duplik pada umumnya bersifat 
““penguatanpenguatan”” terhadap dalil dan argumentasi terhadap dalil dan argumentasi 
Tergugat yang telah dikemukakan dalam Tergugat yang telah dikemukakan dalam 
jawabannya semula.jawabannya semula.
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KESIMPULAN (CONCLUSI)KESIMPULAN (CONCLUSI)

1.    Kesimpulan (konklusi) diajukan oleh masing2 pihak 1.    Kesimpulan (konklusi) diajukan oleh masing2 pihak 
berperkara terhadap substansi perkara serta bukti2 berperkara terhadap substansi perkara serta bukti2 
yang diajukan oleh pihak2 berperkara,yang diajukan oleh pihak2 berperkara,

2.   Pada umumnya, kesimpulan (conclusi) bersifat 2.   Pada umumnya, kesimpulan (conclusi) bersifat 
subyektif karena lebih didasarkan pada perspektif subyektif karena lebih didasarkan pada perspektif 
dan kepentingan masing2 pihak berperkara,dan kepentingan masing2 pihak berperkara,

3.   Kesimpulan tidak bersifat wajib, namun telah 3.   Kesimpulan tidak bersifat wajib, namun telah 
menjadi kebiasaan dalam praktek beracara, dan menjadi kebiasaan dalam praktek beracara, dan 
bermanfaat bagi Pengadilan untuk lebih dapat bermanfaat bagi Pengadilan untuk lebih dapat 
memahami fokus substansi perkara ybs,memahami fokus substansi perkara ybs,

4.   Kesimpulan diajukan pada akhir persidangan, 4.   Kesimpulan diajukan pada akhir persidangan, 
menjelang putusan dijatuhkan Pengadilan.menjelang putusan dijatuhkan Pengadilan.
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SITA/BESLAG (1)SITA/BESLAG (1)

1.1. Pengertian Sita/Beslag.Pengertian Sita/Beslag.
Menempatkan barang sengketa dalam Menempatkan barang sengketa dalam 
pengawasan Pengadilan selama proses pengawasan Pengadilan selama proses 
perkara berlangsung. perkara berlangsung. 

2.    Alasan & Tujuan Sita/Beslag2.    Alasan & Tujuan Sita/Beslag
Untuk menjamin pemenuhan putusan yang Untuk menjamin pemenuhan putusan yang 
mengabulkan gugatan Penggugat, serta men mengabulkan gugatan Penggugat, serta men 
cegah agar barang sengketa tidak cegah agar barang sengketa tidak 
dipindahtangan kan selama proses perkara dipindahtangan kan selama proses perkara 
masih berlangsung.masih berlangsung.
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SITA/BESLAG (2)SITA/BESLAG (2)
Macam  & Dasar Hukum SitaMacam  & Dasar Hukum Sita..
a. a. Conservatoir BeslagConservatoir Beslag, , 

psps 227 (1) HIR, 261 227 (1) HIR, 261 (1) RBG, (1) RBG, 720 Rv. 720 Rv. 
Obyek : barang bergerak & tidak bergerak Obyek : barang bergerak & tidak bergerak milik milik 
Tergugat;Tergugat;

b. b. Revindicatoir BeslagRevindicatoir Beslag, , 
psps. 226 HIR, 714 Rv.. 226 HIR, 714 Rv.
ObyekObyek : barang bergerak milik Penggugat  : barang bergerak milik Penggugat  ygyg
beradaberada di tangan Tergugat.di tangan Tergugat.

c. c. Marital BeslagMarital Beslag, , 
psps. 190 BW, 823 Rv, ps. 79 UU 7/1989 , . 190 BW, 823 Rv, ps. 79 UU 7/1989 , 
psps 24 (2) huruf 24 (2) huruf ““cc”” PP 9/1975.PP 9/1975.
Obyek : harta bersama, berkaitan dengan gugat Obyek : harta bersama, berkaitan dengan gugat 
ceraicerai..
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SITA/BESLAG (3)SITA/BESLAG (3)

4. Asas Asas Sita :4. Asas Asas Sita :
a.    Berdasarkan permohonan pihak berperkara,a.    Berdasarkan permohonan pihak berperkara,
b.    Proporsionalitas antara besarnya tuntutan b.    Proporsionalitas antara besarnya tuntutan 

Penggugat Penggugat dengan   nilai dengan   nilai barang  yang barang  yang 
dimohonkan sita;dimohonkan sita;

c.    Pengadilan mempertimbangkan dengan cermat c.    Pengadilan mempertimbangkan dengan cermat 
alasan & alasan & urgensi permohonan sita;urgensi permohonan sita;

d.    Penyitaan mendahulukan barang bergerak;d.    Penyitaan mendahulukan barang bergerak;
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SITA/BESLAG (4)SITA/BESLAG (4)

e.    Larangan Menyita Harta Milik Negara e.    Larangan Menyita Harta Milik Negara 
(ps. 50 ayat 1 UU 1/2004 tentang (ps. 50 ayat 1 UU 1/2004 tentang 
Perbendaharaan Negara);Perbendaharaan Negara);
f.     Larangan Menyita Barang Milik f.     Larangan Menyita Barang Milik 
Pihak kePihak ke--3 3 yang yang tidak tidak terkait terkait 

dengan perkara;dengan perkara;
g.    Larangan Menyita hewan & perkakas g.    Larangan Menyita hewan & perkakas 
yang yang digunakan     digunakan     mencari nafkah mencari nafkah 
sehari hari;sehari hari;



27/02/2011 98

SITA/BESLAG (5)SITA/BESLAG (5)
5. Prosedur Permohonan Sita Jaminan.5. Prosedur Permohonan Sita Jaminan.

A. Diajukan oleh Penggugat : A. Diajukan oleh Penggugat : 
(a). Bersama pengajuan gugatan; ATAU (a). Bersama pengajuan gugatan; ATAU 
(b). Selama persidangan berlangsung;(b). Selama persidangan berlangsung;
dengan menyebut/memerinci secara jelas obyek dengan menyebut/memerinci secara jelas obyek 
yang yang dimohonkan sita, agar tidak terjadi dimohonkan sita, agar tidak terjadi ““error error 

in in objectoobjecto””;;
•• B.  B.  Bila tidak dimohonkan Sita Jaminan, atau per Bila tidak dimohonkan Sita Jaminan, atau per 

mohonan mohonan sita jaminan tidak dikabulkan, maka sita jaminan tidak dikabulkan, maka 
dapat diajukan permohonan Sita Eksekusi dapat diajukan permohonan Sita Eksekusi 

terhadap terhadap obyek eksekusi, menjelang eksekusi obyek eksekusi, menjelang eksekusi 
putusan.putusan.

•• C.    Sita Eksekusi dapat juga merupakan kelanjutan C.    Sita Eksekusi dapat juga merupakan kelanjutan 
/peningkatan Sita Jaminan yg telah diletakkan /peningkatan Sita Jaminan yg telah diletakkan 
sebelumnya. sebelumnya. 
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SITA/BESLAG (6)SITA/BESLAG (6)
6. Penetapan & Pelaksanaan Sita/Beslag6. Penetapan & Pelaksanaan Sita/Beslag

a.  Bila permohonan sita dikabulkan, maka Pengadilan 
menerbitkan Penetapan Sita;

b.  Penetapan sita dijalankan oleh jurusita di 
tempat obyek sita;

c.   Pemohon sita wajib membayar biaya penyitaan;
d.  Pemberitahuan adanya sita kepada si pemilik 

barang, atau orang yang menguasai barang;
e.  Penuangan pelaksanaan sita ke dalam Berita 

Acara Sita, ditandatangani jurusita & saksi2;
f.   Pendaftaran salinan Berita Acara Sita.
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SITA/BESLAG (7)SITA/BESLAG (7)

7. Akibat Hukum Penyitaan.7. Akibat Hukum Penyitaan.
a.  Barang yang telah disita dilarang 

dijadikan obyek transaksi, dengan dijual,  
dijamin kan, diwariskan, dihibahkan, atau 
dipin dahtangankan dengan cara apapun;
b.  Transaksi obyek sita batal demi hukum        

(ps 199 HIR), dan pelakunya dapat dipidana 
berdasarkan ps. 231 KUHP.



27/02/2011 101

SITA/BESLAG (8)SITA/BESLAG (8)

8. Obyek Sita Terletak Di Wilayah PN lain8. Obyek Sita Terletak Di Wilayah PN lain
1.  Dijalankan melalui pendelegasian wewenang 

pelaksanaan sita;
2.  PN pemeriksa perkara yang menetapkan 

sita, kemudian mendelegasikan pelaksanaannya 
kepada PN di tempat obyek sita;

3.  Pelaksanaan sita oleh PN yg menerima delegasi 
dijalankan sesuai dengan prosedur penyitaan;

4.  Pemberitahuan pelaksanaan penyitaan oleh PN 
penerima delegasi kepada PN pemeriksa 
perkara/pemberi delegasi, disertai pengiriman 

Berita Acara Sita (delegasi).
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SITA/BESLAG (9)SITA/BESLAG (9)
9. Sita Penyesuaian (vergeljkende beslag) :9. Sita Penyesuaian (vergeljkende beslag) :
a. Diatur ps. 463 Rv, tidak diatur HIR/RBG;a. Diatur ps. 463 Rv, tidak diatur HIR/RBG;
b. Prinsip pokok : barang hanya boleh disita   satu kali 

pada waktu bersamaan & barang agunan tidak boleh 
disita dalam perkara lain, tapi dapat dilakukan sita 
penyesuaian;

c. Kedudukan pemohon sita penyesuaian, lebih subsider 
dibandingkan pemohon sita jaminan yang telah 
dikabulkan atau pemegang agunan yang memiliki 
kedudukan primer.

d. Apabila sita jaminan atau agunan terdahulu diangkat, 
maka pemegang sita penyesuaian berubah meningkat 
menjadi pemegang sita jaminan;
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SITA/BESLAG (10)SITA/BESLAG (10)

10. Bagaimana Eksistensi Sita, apabila :10. Bagaimana Eksistensi Sita, apabila :
(a). (a). Gugatan DikabulkanGugatan Dikabulkan, maka terhadap sita yang     , maka terhadap sita yang     

telah dijalankan /diletakkan akan dikuatkan dengan telah dijalankan /diletakkan akan dikuatkan dengan 
pernyataan Pengadilan dalam amar/ diktum putusan pernyataan Pengadilan dalam amar/ diktum putusan 
sebagai sebagai ““sah dan berhargasah dan berharga””..

(b). (b). Gugatan DitolakGugatan Ditolak, ATAU, , ATAU, 
Gugatan Tidak Dapat DiterimaGugatan Tidak Dapat Diterima ((Niet Onvang   Niet Onvang   

kelijk Verklaardkelijk Verklaard), ), 
maka terhadap sita yang sebelumnya telah maka terhadap sita yang sebelumnya telah 
dijalankan/ diletakkan diperintahkan agar dijalankan/ diletakkan diperintahkan agar ““diangkat diangkat 
kembalikembali”” karena dinilai sudah tidak relevan lagi untuk karena dinilai sudah tidak relevan lagi untuk 
dipertahankan;dipertahankan;
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LATIHAN ANALISIS LATIHAN ANALISIS 
KASUS SITA (1)KASUS SITA (1)

1.  Bagaimana apabila Tergugat benar2 1.  Bagaimana apabila Tergugat benar2 ““miskinmiskin””
dan tidak memiliki barang yang patut untuk dan tidak memiliki barang yang patut untuk 
disita ? disita ? 

2. Bagaimana apabila 2. Bagaimana apabila ““nilainilai”” barang yg disita barang yg disita 
/dilelang /dilelang ““kurang mencukupikurang mencukupi”” ??

3. Apakah sita dapat ditujukan terhadap harta 3. Apakah sita dapat ditujukan terhadap harta 
yang akan ada di kemudian hari ?yang akan ada di kemudian hari ?

4. Apakah manusia dapat disita ?4. Apakah manusia dapat disita ?
5. Apakah hewan ternak dapat disita ?5. Apakah hewan ternak dapat disita ?
6. Apakah saham dapat disita, dan bagaimana 6. Apakah saham dapat disita, dan bagaimana 

prosedurnya ?prosedurnya ?
7. Bagaimana apabila obyek yg akan disita 7. Bagaimana apabila obyek yg akan disita 

terletak di wilayah Pengadilan Negeri lain ?terletak di wilayah Pengadilan Negeri lain ?
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LATIHAN ANALISIS KASUS LATIHAN ANALISIS KASUS 
SITA (2)SITA (2)

8. Bagaimana apabila barang yang dimohonkan sita 8. Bagaimana apabila barang yang dimohonkan sita 
berada di wilayah negara lain ?berada di wilayah negara lain ?

9. Bagaimana apabila obyek yg akan disita telah disita 9. Bagaimana apabila obyek yg akan disita telah disita 
lebih dahulu dalam perkara lain ? ATAU telah menjadi lebih dahulu dalam perkara lain ? ATAU telah menjadi 
Obyek Hak Tanggungan ?Obyek Hak Tanggungan ?

10.Bagaimana apabila sebelum dilaksanakan sita, ternyata 10.Bagaimana apabila sebelum dilaksanakan sita, ternyata 
barang telah dipindahtangankan oleh Tergugat kepada barang telah dipindahtangankan oleh Tergugat kepada 
pihak lain ?pihak lain ?

11. Bagaimana apabila Sita keliru obyek atau milik orang 11. Bagaimana apabila Sita keliru obyek atau milik orang 
lain yg tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ? lain yg tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ? 

12.Siapa yg bertanggungjawab bila obyek sita rusak, 12.Siapa yg bertanggungjawab bila obyek sita rusak, 
hilang, terbakar, musnah, dll ?hilang, terbakar, musnah, dll ?
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MASUKNYA PIHAK KETIGAMASUKNYA PIHAK KETIGA
TERHADAP PROSES PERKARA (1)TERHADAP PROSES PERKARA (1)

1. Diatur dalam RV, tidak diatur HIR & RBG, 1. Diatur dalam RV, tidak diatur HIR & RBG, 
namun telah diterima dalam praktek peradilan;namun telah diterima dalam praktek peradilan;

2. Pihak ke2. Pihak ke--3 berkepentingan langsung dengan 3 berkepentingan langsung dengan 
perkara yang bersangkutan, karena dapat perkara yang bersangkutan, karena dapat 
diikut sertakan dalam proses perkara yang diikut sertakan dalam proses perkara yang 
sedang berlangsung;sedang berlangsung;

3. Dibedakan menjadi :3. Dibedakan menjadi :
A. Vrijwaring;A. Vrijwaring;
B.  Voeging;B.  Voeging;
C.   Tussenskomst.C.   Tussenskomst.
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MASUKNYA PIHAK KETIGAMASUKNYA PIHAK KETIGA
TERHADAP PROSES PERKARA (2)TERHADAP PROSES PERKARA (2)

1.1. Untuk dapatnya pihak keUntuk dapatnya pihak ke--3 masuk dalam proses 3 masuk dalam proses 
perkara harus ditetap kan terlebih dahulu perkara harus ditetap kan terlebih dahulu 
(urgensinya) berdasarkan  putusan sela oleh hakim (urgensinya) berdasarkan  putusan sela oleh hakim 
yang memeriksa perkara;yang memeriksa perkara;
VrijwaringVrijwaring, yakni pihak ke, yakni pihak ke--3 ditarik masuk sebagai 3 ditarik masuk sebagai 
pihak berperkara   atas permohonan Tergugat kepada pihak berperkara   atas permohonan Tergugat kepada 
hakim dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hakim dengan tujuan untuk melindungi kepentingan 
pihak tergugat ybspihak tergugat ybs
Tussenkomst atau intervensiTussenkomst atau intervensi , yakni masuknya pihak , yakni masuknya pihak 
keke--3 dalam proses perkara untuk mempertahankan 3 dalam proses perkara untuk mempertahankan 
haknya sendiri. Dengan demikian proses perkara haknya sendiri. Dengan demikian proses perkara 
menjadi segitiga, yakni Penggugat, Tergugat, dan menjadi segitiga, yakni Penggugat, Tergugat, dan 
Inter venient (pihak yang mengajukan intervensi);Inter venient (pihak yang mengajukan intervensi);
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MASUKNYA PIHAK KETIGAMASUKNYA PIHAK KETIGA
TERHADAP PROSES PERKARA (3)TERHADAP PROSES PERKARA (3)
Voeging (Voeging van Partijen),Voeging (Voeging van Partijen), yakni yakni 
masuknya pihak kemasuknya pihak ke--3 dalam proses 3 dalam proses 
perkara untuk  bergabung dengan salah perkara untuk  bergabung dengan salah 
satu pihak berperkara (penggugat atau satu pihak berperkara (penggugat atau 
tergugat);tergugat);
Pemeriksaan perkara pokok maupun Pemeriksaan perkara pokok maupun 
perkara ikut sertanya pihak keperkara ikut sertanya pihak ke--3, 3, 
dijadikan satu putusan Pengadilandijadikan satu putusan Pengadilan..
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PEMBUKTIAN (1)PEMBUKTIAN (1)

•• Pengertian PembuktianPengertian Pembuktian, mengandung makna sebagai , mengandung makna sebagai 
upaya dari pihak2 berperkara untuk meyakinkan upaya dari pihak2 berperkara untuk meyakinkan 
hakim atas kebenaran dalil dan argumentasi yang hakim atas kebenaran dalil dan argumentasi yang 
telah dikemukakan dalam persidangan;telah dikemukakan dalam persidangan;

2. Asas Asas Pembuktian :2. Asas Asas Pembuktian :
a. a. Tidak bersifat berat sebelah,Tidak bersifat berat sebelah,
b. b. Pembagian beban pembuktian kepada pihak2 Pembagian beban pembuktian kepada pihak2 
berperkara secara patut,berperkara secara patut,
c.  c.  Membuktikan kebenaran fakta hukum,Membuktikan kebenaran fakta hukum,
d.  d.  Fakta yang dianggap diketahui umum (notoir feit) Fakta yang dianggap diketahui umum (notoir feit) 
tidak memerlukan pembuktian,tidak memerlukan pembuktian,
e.  e.  Fakta hukum yang telah diakui secara tegas tidak Fakta hukum yang telah diakui secara tegas tidak 
perlu dibuktikan lagi,perlu dibuktikan lagi,
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PEMBUKTIAN (2)PEMBUKTIAN (2)

•• Macam Alat Bukti Perkara PerdataMacam Alat Bukti Perkara Perdata
ps. 164 HIR, 1866 BW meliputi :   ps. 164 HIR, 1866 BW meliputi :   
(1). Tulisan; (1). Tulisan; 
(2). Keterangan saksi; (2). Keterangan saksi; 
(3). Persangkaan (3). Persangkaan 
(4). Pengakuan; (4). Pengakuan; 
(5). Sumpah.(5). Sumpah.
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PEMBUKTIAN (3)PEMBUKTIAN (3)

•• AlatAlat-- Alat Bukti Perkara Pidana, ps 184 Alat Bukti Perkara Pidana, ps 184 
UU No.8/1981 (Hukum Acara Pidana) :UU No.8/1981 (Hukum Acara Pidana) :
1. Keterangan saksi,1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,2. Keterangan ahli,
3. Surat,3. Surat,
4. Petunjuk, dan4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa,5. Keterangan terdakwa,
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PERBEDAAN PEMBUKTIAN PERBEDAAN PEMBUKTIAN 
PERDATA DENGAN PIDANAPERDATA DENGAN PIDANA

Dalam Perkara Perdata, tulisan merupakan alat Dalam Perkara Perdata, tulisan merupakan alat 
bukti utama, karena memang sengaja dibuat bukti utama, karena memang sengaja dibuat 
oleh para pihak sebagai alat bukti terjadinya oleh para pihak sebagai alat bukti terjadinya 
perbuatan atau peristiwa hukum;perbuatan atau peristiwa hukum;
Dalam Perkara Pidana, keterangan saksi Dalam Perkara Pidana, keterangan saksi 
merupakan alat bukti utama, yaitu orang yang merupakan alat bukti utama, yaitu orang yang 
melihat, mendengar, dan mengalami terjadinya melihat, mendengar, dan mengalami terjadinya 
perbuatan atau peristiwa pidana.perbuatan atau peristiwa pidana.
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ALAT BUKTI TULISAN (1)ALAT BUKTI TULISAN (1)
1.  Tulisan adalah segala sesuatu yang memuat 1.  Tulisan adalah segala sesuatu yang memuat 

tanda baca untuk mencurahkan isi hati atau tanda baca untuk mencurahkan isi hati atau 
pikiran seseorang yg sengaja digunakan pikiran seseorang yg sengaja digunakan 
sebagai alat pembuktian;sebagai alat pembuktian;

2.  Tulisan merupakan alat bukti utama, karena 2.  Tulisan merupakan alat bukti utama, karena 
dalam hubungan keperdataan,para pihak dalam hubungan keperdataan,para pihak 
sengaja membuat untuk menandai terjadi nya sengaja membuat untuk menandai terjadi nya 
suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum 
tertentu;tertentu;

3.  Macam alat bukti tulisan :3.  Macam alat bukti tulisan :
a. Tulisan bukan akta;a. Tulisan bukan akta;
b. Akta, dibedakan akta otentik dan akta di b. Akta, dibedakan akta otentik dan akta di 
bawah bawah tangan.tangan.
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ALAT BUKTI TULISAN (2)ALAT BUKTI TULISAN (2)
4. Alat bukti tulisan merupakan alat bukti    utama dalam 4. Alat bukti tulisan merupakan alat bukti    utama dalam 

perkara perdata, karena memang sengaja dibuat perkara perdata, karena memang sengaja dibuat 
sebagai alat bukti bagi pihak2 yang membuatnya;sebagai alat bukti bagi pihak2 yang membuatnya;

5. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk 5. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk 
yang ditentukan undang undang yang ditentukan undang undang ““oleholeh”” atau atau ““di di 
hadapanhadapan”” pejabat umum yang berwenang untuk itu di pejabat umum yang berwenang untuk itu di 
tempat akta itu dibuat (1868 BW);tempat akta itu dibuat (1868 BW);

6. 6. ““OlehOleh”” artinya, akta tersebut dibuat atas inisiatif artinya, akta tersebut dibuat atas inisiatif 
pejabat umum ybs. Disebut juga akta pejabat atau pejabat umum ybs. Disebut juga akta pejabat atau 
““ambtelijke acteambtelijke acte””. Sedangkan . Sedangkan ““ di hadapandi hadapan””, akta , akta 
tersebut dibuat oleh pejabat umum ybs atas kehendak tersebut dibuat oleh pejabat umum ybs atas kehendak 
para pihak/penghadap. Disebut juga para pihak/penghadap. Disebut juga ““partij actepartij acte””..

7. Akta di bawah tangan merupakan akta yang tidak 7. Akta di bawah tangan merupakan akta yang tidak 
dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang 
berwenang (1874 BW);berwenang (1874 BW);
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ALAT BUKTI TULISAN (3)ALAT BUKTI TULISAN (3)

8. Bagi pemberi kuasa yang 8. Bagi pemberi kuasa yang ““buta hurufbuta huruf””, maka akta , maka akta 
tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atau tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atau 
dibuat di hadapan hakim, atau dilegalisasi di hadapan dibuat di hadapan hakim, atau dilegalisasi di hadapan 
pejabat yang berwenang;pejabat yang berwenang;

9. 9. ““LegalisasiLegalisasi”” merupakan  pengesahan tanggal & merupakan  pengesahan tanggal & 
tandatangan pada akte di bawah tangan, sedangkan tandatangan pada akte di bawah tangan, sedangkan 
““waarmerkenwaarmerken”” pencatatan akte di bawah tangan pada pencatatan akte di bawah tangan pada 
pejabat yang ber wenang;pejabat yang ber wenang;

10.Pengajuan akta sebagai bukti di muka pengadilan, 10.Pengajuan akta sebagai bukti di muka pengadilan, 
dengan cara fotocopy akta tsb dilegalisasi serta di dengan cara fotocopy akta tsb dilegalisasi serta di 
““nachtzegelingnachtzegeling”” di kantor pos, kemudian diberi tanda di kantor pos, kemudian diberi tanda 
pembeda, serta dicocokan dengan asli akta di muka pembeda, serta dicocokan dengan asli akta di muka 
sidang;sidang;
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ALAT BUKTI TULISAN (4)ALAT BUKTI TULISAN (4)

11. Bagaimana kalau tidak ada akta aslinya, sehingga tidak dapat11. Bagaimana kalau tidak ada akta aslinya, sehingga tidak dapat
dicocokan dengan aslinya ? Maka fotocopy akta tersebut tidak dicocokan dengan aslinya ? Maka fotocopy akta tersebut tidak 
dapat diajukan/diterima sebagai alat bukti; dapat diajukan/diterima sebagai alat bukti; 

12.Apabila terdapat dugaan bahwa alat bukti berupa akta 12.Apabila terdapat dugaan bahwa alat bukti berupa akta 
tersebut adalah palsu atau dipalsukan ?  Pihak yang menduga tersebut adalah palsu atau dipalsukan ?  Pihak yang menduga 
palsu dapat mohon kepada Hakim agar sidang di palsu dapat mohon kepada Hakim agar sidang di ““pendingpending”” (tood (tood 
nader), dan alat bukti akta tersebut diperiksa pada nader), dan alat bukti akta tersebut diperiksa pada 
Laboratorium Forensik serta Lembaga yang berwenang Laboratorium Forensik serta Lembaga yang berwenang 
membuatnya;membuatnya;

13. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, serta pemeriksaan 13. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, serta pemeriksaan 
oleh Lembaga yang berwenang membuat akta tersebut, sangat oleh Lembaga yang berwenang membuat akta tersebut, sangat 
penting sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menilai akta penting sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menilai akta 
tersebut sebagai bukti di persidangantersebut sebagai bukti di persidangan;;
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ALAT BUKTI TULISAN (5)ALAT BUKTI TULISAN (5)

14. Kekuatan Akta Otentik14. Kekuatan Akta Otentik
a. Kekuatan bukt luar;a. Kekuatan bukt luar;
b. Kekuatan pembuktian formil;b. Kekuatan pembuktian formil;
c. Kekuatan pembuktian materiil.c. Kekuatan pembuktian materiil.
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ALAT BUKTI KETERANGAN ALAT BUKTI KETERANGAN 
SAKSI (1)SAKSI (1)

1. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau 1. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau 
mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa atau mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa atau 
perbuatan hukum yang menjadi dasar perkara,perbuatan hukum yang menjadi dasar perkara,

2. Dalam perkara perdata, surat merupakan alat bukti 2. Dalam perkara perdata, surat merupakan alat bukti 
utama, sedangkan dalam perkara pidana adalah utama, sedangkan dalam perkara pidana adalah 
keterangan saksi, MENGAPA ? ; keterangan saksi, MENGAPA ? ; 

3. Siapa saja yang dapat bertindak sebagai saksi ?;3. Siapa saja yang dapat bertindak sebagai saksi ?;
4. Siapa yang tidak dapat bertindak sebagai saksi ?; 4. Siapa yang tidak dapat bertindak sebagai saksi ?; 
5. Siapa saja yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi 5. Siapa saja yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi 

dan mengapa ?dan mengapa ?
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ALAT BUKTI ALAT BUKTI 
KETERANGAN SAKSI (2)KETERANGAN SAKSI (2)

6. Hak ingkar menjadi saksi dan 6. Hak ingkar menjadi saksi dan 
perkecualian  nya;perkecualian  nya;

7. Kewajiban saksi (datang ke pengadilan, 7. Kewajiban saksi (datang ke pengadilan, 
mengangkat sumpah, memberikan mengangkat sumpah, memberikan 
keterangan yang benar);keterangan yang benar);

8. Sumpah menurut Agama yang diamini 8. Sumpah menurut Agama yang diamini 
oleh saksi;oleh saksi;

9. Lafal sumpah yang diucapkan oleh saksi;9. Lafal sumpah yang diucapkan oleh saksi;
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ALAT BUKTI ALAT BUKTI 
KETERANGAN SAKSI (3)KETERANGAN SAKSI (3)

10.BAGAIMANA APABILA SAKSI :10.BAGAIMANA APABILA SAKSI :
menolak mengangkat sumpah ? menolak mengangkat sumpah ? 
tidak memeluk agama apapun? tidak memeluk agama apapun? 
memeluk agama atau keyakinan selain yang diakui oleh memeluk agama atau keyakinan selain yang diakui oleh 
Pemerintah ?Pemerintah ?

11.Saksi menerangkan segala apa yang dilihat, 11.Saksi menerangkan segala apa yang dilihat, 
didengar dan dialami secara langsung, secara didengar dan dialami secara langsung, secara 
apa adanya;apa adanya;

12.Saksi ahli menerangkan sesuai keahlian 12.Saksi ahli menerangkan sesuai keahlian 
berdasarkan ilmu pengetahuan serta  berdasarkan ilmu pengetahuan serta  
pengalaman yang dimiliki;pengalaman yang dimiliki;
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ALAT BUKTI ALAT BUKTI 
KETERANGAN SAKSI (4)KETERANGAN SAKSI (4)

13.13. Asas2 persaksian (unus testis nullus Asas2 persaksian (unus testis nullus 
testis,   testis,   testimonium de auditu);testimonium de auditu);

14.14. Larangan saksi (berbohong, Larangan saksi (berbohong, 
menyimpul  menyimpul  kan fakta, dll);kan fakta, dll);

15.15. Ancaman pidana bagi saksi yang memberi Ancaman pidana bagi saksi yang memberi 
kan kan keterangan palsu;keterangan palsu;

16.16. Keberatan terhadap saksi, maupun Keberatan terhadap saksi, maupun 
keterangan keterangan saksi;saksi;

17.17. Bagaimana teknik Bagaimana teknik ““menggalimenggali”” atau atau 
““mematahkanmematahkan”” keterangan saksi;keterangan saksi;

18.18. Penilaian hakim terhadap keterangan saksi;Penilaian hakim terhadap keterangan saksi;
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ALAT BUKTI PERSANGKAAN (1)ALAT BUKTI PERSANGKAAN (1)
Pasal 173 HIR, 284 RBG, 1866 BWPasal 173 HIR, 284 RBG, 1866 BW

1.   1.   Suatu Suatu ““kesimpulankesimpulan”” yang ditarik dari peristiwa yang yang ditarik dari peristiwa yang 
telah telah ““terbuktiterbukti”” ke arah peristiwa yang ke arah peristiwa yang ““belum belum 
terbuktiterbukti””;;

2.   2.   Persangkaan bukan alat bukti yang berdiri sendiri, Persangkaan bukan alat bukti yang berdiri sendiri, 
karena pada dasarnya setiap alat bukti dapat karena pada dasarnya setiap alat bukti dapat 
menimbulkan persangkaan; menimbulkan persangkaan; 

3.   3.   Macam persangkaan :Macam persangkaan :
(a). Persangkaan (oleh) Hakim,(a). Persangkaan (oleh) Hakim,
(b). Persangkaan (berdasarkan) UU;(b). Persangkaan (berdasarkan) UU;

4. 4. Putusan Pengadilan tidak cukup hanya didasarkan   Putusan Pengadilan tidak cukup hanya didasarkan   
pada alat bukti persangkaan;pada alat bukti persangkaan;
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ALAT BUKTI PENGAKUAN (1)ALAT BUKTI PENGAKUAN (1)
Pasal 174,175,176 HIRPasal 174,175,176 HIR

1.  Pengakuan adalah membenarkan dalil pihak 1.  Pengakuan adalah membenarkan dalil pihak 
lawan atau terjadinya perbuatan atau lawan atau terjadinya perbuatan atau 
peristiwa hukum tertentu.peristiwa hukum tertentu.

2. Dibedakan antara : 2. Dibedakan antara : 
•• (a). pengakuan secara tegas & secara diam2 (a). pengakuan secara tegas & secara diam2 

(anggapan), (anggapan), 
•• (b). pengakuan di muka sidang & diluar sidang, (b). pengakuan di muka sidang & diluar sidang, 
•• (c). pengakuan tertulis & lisan, (c). pengakuan tertulis & lisan, 
•• (d). pengakuan disertai klausula &kwalifikasi;(d). pengakuan disertai klausula &kwalifikasi;
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ALAT BUKTI PENGAKUAN (2)ALAT BUKTI PENGAKUAN (2)
3. Prinsip Pengakuan 3. Prinsip Pengakuan ““tidak boleh dipecah pecahtidak boleh dipecah pecah””

untuk merugikan kepentingan orang yang telah untuk merugikan kepentingan orang yang telah 
memberikan pengakuan, melainkan pengakuan memberikan pengakuan, melainkan pengakuan 
harus diterima seutuhnya;harus diterima seutuhnya;

4. Konsekuensi adanya pengakuan mempersempit 4. Konsekuensi adanya pengakuan mempersempit 
““areaarea”” perselisihan, karena apa yang telah perselisihan, karena apa yang telah 
diakui pada dasarnya tidak perlu dibuktikan diakui pada dasarnya tidak perlu dibuktikan 
lagi;lagi;

5. Pengakuan di muka sidang merupakan alat 5. Pengakuan di muka sidang merupakan alat 
bukti sempurna dan tidak dapat ditarik bukti sempurna dan tidak dapat ditarik 
kembali, kecuali karena ada dwang, dwaling, kembali, kecuali karena ada dwang, dwaling, 
atau bedrog;atau bedrog;
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LATIHAN ANALISIS TENTANG LATIHAN ANALISIS TENTANG 
ALAT BUKTI PENGAKUAN (3)ALAT BUKTI PENGAKUAN (3)

1.   Apakah pengakuan sebagai satu2nya alat 1.   Apakah pengakuan sebagai satu2nya alat 
bukti dapat dijadikan dasar memutus bukti dapat dijadikan dasar memutus 
perkara ?perkara ?

1.1. Apakah pengakuan oleh kuasa di muka sidang Apakah pengakuan oleh kuasa di muka sidang 
memerlukan khusus dari prinsipal untuk memerlukan khusus dari prinsipal untuk 
melakukan hal tersebut ?melakukan hal tersebut ?

2.2. Pengakuan tertulis, termasuk alat bukti Pengakuan tertulis, termasuk alat bukti 
tulisan ataukah alat bukti pengakuan ?tulisan ataukah alat bukti pengakuan ?

3.3. Apakah sikap Apakah sikap ““diamdiam”” atau atau ““tidak membantahtidak membantah””
dapat dikategorikan sebagai sebuah dapat dikategorikan sebagai sebuah 
pengakuan ?pengakuan ?

4.4. Bagaimana menilai Bagaimana menilai ““kejujurankejujuran”” pengakuan ?pengakuan ?
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ALAT BUKTI SUMPAH (1)ALAT BUKTI SUMPAH (1)
Pasal 155 sd 158, 177 HIRPasal 155 sd 158, 177 HIR

1.     Sumpah adalah suatu pernyataan yang 1.     Sumpah adalah suatu pernyataan yang 
dilakukan dengan khidmat kepada Tuhan dilakukan dengan khidmat kepada Tuhan 
YME berkaitan dengan suatu keterangan YME berkaitan dengan suatu keterangan 
atau janji yang diberikan;atau janji yang diberikan;

2.    Dibedakan antara sumpah sebagai alat 2.    Dibedakan antara sumpah sebagai alat 
bukti (assertoir/ confirmatoir) dengan bukti (assertoir/ confirmatoir) dengan 
sumpah sebagai kewajiban yang harus sumpah sebagai kewajiban yang harus 
diucapkan saksi sebelum memberi diucapkan saksi sebelum memberi 
keterangan di muka sidang (promissoir).keterangan di muka sidang (promissoir).
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ALAT BUKTI SUMPAH (2)ALAT BUKTI SUMPAH (2)
Pasal 155 sd 158, 177 HIRPasal 155 sd 158, 177 HIR

3. Sumpah sebagai alat bukti meliputi :3. Sumpah sebagai alat bukti meliputi :
a.     a.     Sumpah suppletoirSumpah suppletoir (penambah), (penambah), 
merupakan merupakan perintah hakim perintah hakim kepada pihak kepada pihak 
berperkara berperkara agar menganngkat sumpah agar menganngkat sumpah 
guna menambah guna menambah keyakinan hakim atas keyakinan hakim atas 
alat2 bukti yang alat2 bukti yang sudah ada;sudah ada;
b.    b.    Sumpah decisoirSumpah decisoir (pemutus), atas (pemutus), atas 
permintaan permintaan pihak pihak berperkara kepada berperkara kepada 
lawannya agar lawannya agar bersedia mengangkat bersedia mengangkat sumpah, sumpah, 
karena tidak karena tidak ada alat bukti yang lain; ada alat bukti yang lain; 
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ALAT BUKTI SUMPAH (3)ALAT BUKTI SUMPAH (3)
4. SUMPAH DECISOIR :4. SUMPAH DECISOIR :

(a). Pihak yang berinisiatif menggunakan sumpah (a). Pihak yang berinisiatif menggunakan sumpah 
decisoir decisoir adalah Penggugat (deferent), karena tidak adalah Penggugat (deferent), karena tidak 
ada alat ada alat bukti lain. Penggugat minta agar Tergugat bukti lain. Penggugat minta agar Tergugat 

(delaat) (delaat) bersedia mengangkat sumpah. bersedia mengangkat sumpah. 
(b).Bila Tergugat bersedia, maka  secara hukum (b).Bila Tergugat bersedia, maka  secara hukum 
dianggap dianggap sebagai pihak yang benar/menang. sebagai pihak yang benar/menang. 
(C). Sebaliknya bila menolak, maka ia dapat (C). Sebaliknya bila menolak, maka ia dapat 
mengembalikan mengembalikan agar Penggugat sendiri yang agar Penggugat sendiri yang 
menyangkat sumpah. menyangkat sumpah. 
(d). Bila Penggugat bersedia, maka secara hukum (d). Bila Penggugat bersedia, maka secara hukum 
dianggap dianggap sebagai pihak yang benar/menang.sebagai pihak yang benar/menang.
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ALAT BUKTI SUMPAH (4)ALAT BUKTI SUMPAH (4)
5. Sumpah 5. Sumpah ““pocongpocong””, sumpah , sumpah ““mimbarmimbar””, sumpah , sumpah 

““klentengklenteng”” tidak dikenal dalam hukum acara, tidak dikenal dalam hukum acara, 
namun dikenal dalam tradisi masyarakat;namun dikenal dalam tradisi masyarakat;

6. Bagaimana konsekuensi sumpah, maka pihak 6. Bagaimana konsekuensi sumpah, maka pihak 
yang telah bersumpah wajib memberikan yang telah bersumpah wajib memberikan 
keterangan yang sebenarnya, sehingga apabila keterangan yang sebenarnya, sehingga apabila 
ternyata berbohong maka selain ternyata berbohong maka selain ““berdosaberdosa””
kepada Tuhan YME, juga yang bersangkutan kepada Tuhan YME, juga yang bersangkutan 
dapat dikenakan ketentuan hukum pidana;dapat dikenakan ketentuan hukum pidana;
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BAGAIMANA EKSISTENSI ALAT ALAT BAGAIMANA EKSISTENSI ALAT ALAT 
BUKTI & HUKUM PEMBUKTIAN, AKIBAT BUKTI & HUKUM PEMBUKTIAN, AKIBAT 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI ?PERKEMBANGAN TEKNOLOGI ?

•• Teknologi audio visual (rekam gambar gerak dan Teknologi audio visual (rekam gambar gerak dan 
suara);Teknologi informasi/komunikasi (Fax, Telex, suara);Teknologi informasi/komunikasi (Fax, Telex, 
CD, DVD, Microfilm, Microfisch, Internet, SMS, CD, DVD, Microfilm, Microfisch, Internet, SMS, 
MMS, dll);MMS, dll);

•• Terjadinya Terjadinya ““kekosongan hukumkekosongan hukum”” akibat HIR/ akibat HIR/ 
RBG/BW tidak mengatur, dan bagaimana peranan RBG/BW tidak mengatur, dan bagaimana peranan 
hakim menemukan dan menciptakan hukum hakim menemukan dan menciptakan hukum 
pembukti an baru (jurisprudensi);pembukti an baru (jurisprudensi);

•• Pembaharuan hukum pembuktian nasional;Pembaharuan hukum pembuktian nasional;



27/02/2011 131

PEMERIKSAAN SETEMPATPEMERIKSAAN SETEMPAT
(Plaats Onderzoek)(Plaats Onderzoek)

Dilakukan atas inisiatip Pengadilan, atau atas Dilakukan atas inisiatip Pengadilan, atau atas 
permohonan pihak berperkara;permohonan pihak berperkara;
Pada dasarnya merupakan persidangan yang Pada dasarnya merupakan persidangan yang 
dilakukan di lokasi/tempat obyek perkara dilakukan di lokasi/tempat obyek perkara 
berada;berada;
Bertujuan untuk melihat secara langsung Bertujuan untuk melihat secara langsung 
bagaimana keadaan obyek perkara di bagaimana keadaan obyek perkara di 
lokasi/tempatnya berada;lokasi/tempatnya berada;
Untuk mengCross check antara realitas obyek Untuk mengCross check antara realitas obyek 
sengketa, posita gugatan, dengan alat bukti sengketa, posita gugatan, dengan alat bukti 
yang diajukan;yang diajukan;
Untuk menambah keyakinan hakim dalam me Untuk menambah keyakinan hakim dalam me 
mahami perkara serta membuat putusan;mahami perkara serta membuat putusan;
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PUTUSAN PENGADILAN (1)PUTUSAN PENGADILAN (1)

Pengertian putusan, perbedaanya dg 
penetapan;
Macam putusan 
(1). sela 
(2). akhir; 
(3). Verstek; 
(4). Contradictoir 
(pengertian & konsekuensinya);
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PUTUSAN PENGADILAN (2)PUTUSAN PENGADILAN (2)
Asas Asas putusanAsas Asas putusan : : 
1. 1. Keseimbangan antara menegakkan hukum & keadilan; Keseimbangan antara menegakkan hukum & keadilan; 
2.2. Memuat irah2, Memuat irah2, 
3. 3. Putusan disertai pertimb yg cukup,     Putusan disertai pertimb yg cukup,     
4.4. Penemuan/penciptaan hukum oleh hakim, Penemuan/penciptaan hukum oleh hakim, 
5. 5. Hakim bukan corongUU; Hakim bukan corongUU; 
6. 6. Wajib mengadili semua tuntutan, Wajib mengadili semua tuntutan, 
7. 7. Tidak boleh memutus yang tidak dimohon atau lebih Tidak boleh memutus yang tidak dimohon atau lebih 

dari dari yang dimohonkan Penggugat, yang dimohonkan Penggugat, 
8. 8. Putusan secara aklamasi atau voting yang disertai  Putusan secara aklamasi atau voting yang disertai  

dengan dengan dissenting opinion;dissenting opinion;
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PUTUSAN PENGADILAN (3)PUTUSAN PENGADILAN (3)
Unsur Unsur PutusanUnsur Unsur Putusan : : 
(1). No. perk/pts; (1). No. perk/pts; 
(2) Irah Irah; (2) Irah Irah; 
(3). Identitas para pihak (dan kuasanya, bila ada); (3). Identitas para pihak (dan kuasanya, bila ada); 
(4). Pertimbangan; (4). Pertimbangan; 
(5). Amar/Diktum; (5). Amar/Diktum; 
(6). Tgl putusan; (6). Tgl putusan; 
(7). Nama hakim/PP; (7). Nama hakim/PP; 
(8). Keterangan hadir /tidaknya pihak berperkara/ kuasanya (8). Keterangan hadir /tidaknya pihak berperkara/ kuasanya 

(bila ada) pada saat putusan dibacakan; (bila ada) pada saat putusan dibacakan; 
(9). Perincian Biaya2 Perkara.(9). Perincian Biaya2 Perkara.
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PUTUSAN PENGADILAN (4)PUTUSAN PENGADILAN (4)
Sifat Diktum/Amar putusan                 Sifat Diktum/Amar putusan                 
1. 1. declaratoir (bersifat menyatakan);declaratoir (bersifat menyatakan);
2. 2. constitutif (bersifat menetapkan);constitutif (bersifat menetapkan);
3. 3. condemnatoir (bersifat menghukum atau condemnatoir (bersifat menghukum atau 

memerintahkan).memerintahkan).
Catatan : Catatan : 
> amar/diktum bersifat > amar/diktum bersifat ““kombinasikombinasi”” sifatsifat--sifat sifat 
tersebut;tersebut;
> amar/diktum yang bersifat > amar/diktum yang bersifat ““condemnatoircondemnatoir””
yang dapat dimohonkan eksekusinya;yang dapat dimohonkan eksekusinya;
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PUTUSAN SERTA MERTA/PUTUSAN YG PUTUSAN SERTA MERTA/PUTUSAN YG 
DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU  (1)DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU  (1)

1.     Merupakan Putusan Yg Dapat Dijalankan 1.     Merupakan Putusan Yg Dapat Dijalankan 
(Eksekusi) terlebih dahulu, meskipun Putusan (Eksekusi) terlebih dahulu, meskipun Putusan 
tersebut belum berkekuatan hukum tetap. tersebut belum berkekuatan hukum tetap. 
Disebut juga Uit Voerbaar bij Voorraad (UbV);Disebut juga Uit Voerbaar bij Voorraad (UbV);

2.    Diatur pasal 180 HIR, 191 RBG.2.    Diatur pasal 180 HIR, 191 RBG.
3.    Merupakan ketentuan eksepsional terhadap 3.    Merupakan ketentuan eksepsional terhadap 

prinsip prinsip ““Putusan Dapat dijalankan setelah Putusan Dapat dijalankan setelah 
berkekuatan hukum tetapberkekuatan hukum tetap””
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PUTUSAN SERTA MERTA/PUTUSAN YG PUTUSAN SERTA MERTA/PUTUSAN YG 
DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU  (2)DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU  (2)

4. Memenuhi syarat2 alternatif : 4. Memenuhi syarat2 alternatif : 
(a). Didasarkan alas hak yg berbentuk akta (a). Didasarkan alas hak yg berbentuk akta 

otentik, ATAU, akta di bawah tangan otentik, ATAU, akta di bawah tangan 
yg yg diakui isi & tandatangannya oleh diakui isi & tandatangannya oleh 
Tergugat,Tergugat,
(b). Terdapat putusan yg berkekuatan tetap yg (b). Terdapat putusan yg berkekuatan tetap yg 

menguntungkan Penggugat, dan berkaitan menguntungkan Penggugat, dan berkaitan 
dengan gugatan ybs;dengan gugatan ybs;

(C). Terdapat gugatan provisionil yg dikabulkan;(C). Terdapat gugatan provisionil yg dikabulkan;
(d). Menyangkut sengketa hak milik;(d). Menyangkut sengketa hak milik;
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PUTUSAN SERTA MERTA/PUTUSAN YG PUTUSAN SERTA MERTA/PUTUSAN YG 
DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU (3) DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU (3) 

5.  Prosedur Dijatuhkannya;5.  Prosedur Dijatuhkannya;
a. Berdasarkan permohonan Penggugat;a. Berdasarkan permohonan Penggugat;
b. Berdasarkan alasan dan bukti yang b. Berdasarkan alasan dan bukti yang 

memenuhi ketentuan undang2;memenuhi ketentuan undang2;
c. Pengadilan wajib mempertimbangkan urgensi c. Pengadilan wajib mempertimbangkan urgensi 

nya. Resiko Kesulitan Pemulihan nya. Resiko Kesulitan Pemulihan Obyek Obyek 
Eksekusi Pada Keadaan Semula, Apabila Eksekusi Pada Keadaan Semula, Apabila 
Putusan/Eksekusi dibatalkan oleh Pengadilan Putusan/Eksekusi dibatalkan oleh Pengadilan 
yang lebih tinggi.yang lebih tinggi.
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PUTUSAN SERTA MERTA/PUTUSAN YG PUTUSAN SERTA MERTA/PUTUSAN YG 
DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU (4)DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU (4)

6. Bermanfaat Bagi Penggugat, karena dapat segera 6. Bermanfaat Bagi Penggugat, karena dapat segera 
mohon eksekusi tanpa menunggu sampai putusan mohon eksekusi tanpa menunggu sampai putusan 
berkekuatan tetap, SEBALIKNYA merugikan berkekuatan tetap, SEBALIKNYA merugikan 
Tergugat karena proses perkara masih belum ber Tergugat karena proses perkara masih belum ber 
kekuatan tetap dan terbuka kemungkinan putusan kekuatan tetap dan terbuka kemungkinan putusan 
a quo dibatalkan oleh pengadilan yg lebih tinggi;a quo dibatalkan oleh pengadilan yg lebih tinggi;

7. Prosedur Eksekusi Putusan Serta Merta. 7. Prosedur Eksekusi Putusan Serta Merta. 
Pelaksanaan nya (eksekusi)  atas ijin Ketua Pelaksanaan nya (eksekusi)  atas ijin Ketua 
Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung;Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung;
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UPAYA HUKUM TERHADAP UPAYA HUKUM TERHADAP 
PUTUSANPUTUSAN

Upaya Hukum Biasa. Ditujukan terhadap 
putusan yang belum berkekuatan tetap, 
meliputi : verzet terhadap putusan 
verstek, banding dan kasasi;

Upaya Hukum Luar Biasa. Ditujukan ter 
hadap putusan yang sudah berkeikyatan 
tetap, meliputi : peninjauan kembali, 
derden verzet terhadap sita eksekusi.
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UPAYA HUKUM BANDING (1)UPAYA HUKUM BANDING (1)
1. Upaya hukum banding disebut juga upaya hukum appel atau 1. Upaya hukum banding disebut juga upaya hukum appel atau 

upaya hukum ulangan, yang ditujukan ke PT sebagai upaya hukum ulangan, yang ditujukan ke PT sebagai 
““keberatankeberatan”” terhadap putusan PN,terhadap putusan PN,

2. Diatur dalam UU No.20/1947 (2. Diatur dalam UU No.20/1947 (JawaJawa & & MaduraMadura), ), BabBab IV Bag IV Bag 
KetigaKetiga RBG (RBG (LuarLuar JawaJawa & & MaduraMadura).).

3.  Prosedur Banding :3.  Prosedur Banding :
a. Diajukan secara tertulis oleh pihak berperkara (ahli waris) a. Diajukan secara tertulis oleh pihak berperkara (ahli waris) 

atau   atau   melalui kuasanya,melalui kuasanya,
b. Diajukan melalui PN setempat,b. Diajukan melalui PN setempat,
c.  Masih dalam tenggang waktu permohonan banding,c.  Masih dalam tenggang waktu permohonan banding,
d.  Membayar biaya permohonan banding,d.  Membayar biaya permohonan banding,

4. Tidak wajib disertai memori banding,4. Tidak wajib disertai memori banding,
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UPAYA HUKUM BANDING (2)UPAYA HUKUM BANDING (2)
5. Kontra memori banding tidak wajib,5. Kontra memori banding tidak wajib,
6. Pengiriman berkas perkara & putusan PN ke PT setempat, 6. Pengiriman berkas perkara & putusan PN ke PT setempat, 

kemudian didaftar dalam register perkara di PT,kemudian didaftar dalam register perkara di PT,
7. Pembentukan Majelis Hakim Banding oleh KPT,7. Pembentukan Majelis Hakim Banding oleh KPT,
8. Kedudukan PT sebagai 8. Kedudukan PT sebagai ““judex factijudex facti”” yg memeriksa dan yg memeriksa dan 

menilai kembali fakta & bukti2 perkara ybs, menilai kembali fakta & bukti2 perkara ybs, 
9. Pemeriksaan perkara banding pada umumnya hanya 9. Pemeriksaan perkara banding pada umumnya hanya 

memeriksa berkas perkara, kecuali dipandang perlu, PT dapat memeriksa berkas perkara, kecuali dipandang perlu, PT dapat 
mendengar sendiri para pihak atau saksi2, atau mendengar sendiri para pihak atau saksi2, atau 
memerintahkan PN melakukan peme riksaan tambahan memerintahkan PN melakukan peme riksaan tambahan 
kemudian melaporkannya ke PT,kemudian melaporkannya ke PT,
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UPAYA HUKUM BANDING (3)UPAYA HUKUM BANDING (3)
10. Putusan PT :10. Putusan PT :

10.1. Menerima permohonan banding yang di 10.1. Menerima permohonan banding yang di 
ajukanajukan Pembanding dan memutuskan : Pembanding dan memutuskan : 
(a). Menguatkan putusan PN, (a). Menguatkan putusan PN, 

ATAU ATAU 
(b).  (b).  MembatalkanMembatalkan putusan PN dan putusan PN dan selanjutnyaselanjutnya

mengadilimengadili sendirisendiri perkara perkara ybsybs, , dengandengan
menyatakanmengabulkan/menolakmenyatakanmengabulkan/menolak/ / tidaktidak dapatdapat
diterimanyaditerimanya gugatangugatan PenggugatPenggugat..

10.2. Menyatakan permohonan banding tidak 10.2. Menyatakan permohonan banding tidak 
dapatdapat diterimaditerima,,

11.PT mengirimkan putusan & berkas perkara ke PN,  11.PT mengirimkan putusan & berkas perkara ke PN,  
selanjutnya PN selanjutnya PN melaluimelalui relaasrelaas memberitahukanmemberitahukan isi putusan isi putusan 
PT kepada pihak2 berperkara atau kuasanya,PT kepada pihak2 berperkara atau kuasanya,
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UPAYA HUKUM KASASI (1)UPAYA HUKUM KASASI (1)

1.    Pengertian1.    Pengertian. Merupakan upaya hukum yang . Merupakan upaya hukum yang 
ditujukan kepada MA, terhadap putusan PT, ditujukan kepada MA, terhadap putusan PT, 
kecuali ditentukan lain oleh UU.kecuali ditentukan lain oleh UU.

2.   Dasar Pengaturan.2.   Dasar Pengaturan. Ps. 30, 45a UU No.5/2004 jo. Ps. 30, 45a UU No.5/2004 jo. 
Ps. 30, 43 s/d 53 UU No. 14/1985 tentang MA.Ps. 30, 43 s/d 53 UU No. 14/1985 tentang MA.

3.   Siapa yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi 3.   Siapa yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi 
?? Pihak berperkara (ahliwarisnya), atau melalui Pihak berperkara (ahliwarisnya), atau melalui 
kuasanya (ps. 44 (1)UU No.14/1985). kuasanya (ps. 44 (1)UU No.14/1985). 
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UPAYA HUKUM KASASI (2)UPAYA HUKUM KASASI (2)
4.  Putusan yang dapat dimohonkan kasasi (ps. 29, 30 4.  Putusan yang dapat dimohonkan kasasi (ps. 29, 30 

dan 43 UU No.14/1985).dan 43 UU No.14/1985).

a. Putusan banding (PT) atau tingkat terakhir a. Putusan banding (PT) atau tingkat terakhir 
dari semua lingk.  Peradilan (kecuali putusan dari semua lingk.  Peradilan (kecuali putusan 
Pengadilan Niaga, vide UU No.37/2004),Pengadilan Niaga, vide UU No.37/2004),

b. Penetapan dari semua lingk. Peradilan,b. Penetapan dari semua lingk. Peradilan,
c. Putusan atau penetapan yang c. Putusan atau penetapan yang dimohonkandimohonkan

kasasikasasi aquoaquo belum ber belum ber kekuatan hukum kekuatan hukum 
tetaptetap;;
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UPAYA HUKUM KASASI (3)UPAYA HUKUM KASASI (3)

5.   Bagaimana prosedur permohonan kasasi ?5.   Bagaimana prosedur permohonan kasasi ?
a. a. Diajukan pihak berperkara/kuasanya (ps.44 ayat 1 Diajukan pihak berperkara/kuasanya (ps.44 ayat 1 

““aa””););
b. b. Melalui PN yg memutus perkara di tingkat pertama Melalui PN yg memutus perkara di tingkat pertama 

(ps. 46 ayat 1);(ps. 46 ayat 1);
c. c. Dalam Dalam tenggang waktu 14 haritenggang waktu 14 hari sesudah putusan atau sesudah putusan atau 

penetapan di beritahukan (ps.46 ayat 1);penetapan di beritahukan (ps.46 ayat 1);
d. d. Membayar biaya permohonan kasasi (ps. 46 ayat 3);Membayar biaya permohonan kasasi (ps. 46 ayat 3);
e. e. WajibWajib disertai memori kasasi yg berisi alasan2 kasasi, disertai memori kasasi yg berisi alasan2 kasasi, 

serta diajukan serta diajukan paling lambatpaling lambat 14 hari14 hari setelah setelah 
permohonan kasasi terdaftar (ps. 30 jo. 47 ayat 1).permohonan kasasi terdaftar (ps. 30 jo. 47 ayat 1).
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UPAYA HUKUM KASASI (4)UPAYA HUKUM KASASI (4)
6. Keterlambatan Kasasi, dianggap pihak berperkara menerima 6. Keterlambatan Kasasi, dianggap pihak berperkara menerima 

putusan (ps. 46 ayat 2),putusan (ps. 46 ayat 2),
7. Keterlambatan menyerahkan memori kasasi, maka MA 7. Keterlambatan menyerahkan memori kasasi, maka MA 

menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima,menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima,
8. Kontra memori kasasi bersifat fakultatif, namun bila 8. Kontra memori kasasi bersifat fakultatif, namun bila 

diajukan maka harus dalam waktu 14 hari setelah mene rima diajukan maka harus dalam waktu 14 hari setelah mene rima 
salinan memori kasasi  (ps. 47 ayat 3),salinan memori kasasi  (ps. 47 ayat 3),

9. Alasan alasan kasasi bersifat limitatif pasal 30 UU 14/1985),9. Alasan alasan kasasi bersifat limitatif pasal 30 UU 14/1985),
10. Pengiriman berkas permohonan kasasi ke MA (ps. 48 ayat 10. Pengiriman berkas permohonan kasasi ke MA (ps. 48 ayat 

1),1),
11. Panitera MA meregister permohonan kasasi yang telah 11. Panitera MA meregister permohonan kasasi yang telah 

diterima oleh MA (ps. 48 ayat 2).diterima oleh MA (ps. 48 ayat 2).
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UPAYA HUKUM KASASI (5)UPAYA HUKUM KASASI (5)
12. Pencabutan permohonan kasasi dapat dilaku kan oleh 12. Pencabutan permohonan kasasi dapat dilaku kan oleh 

pemohon kasasi/kuasanya, setelah itu tidak dapat diajukan pemohon kasasi/kuasanya, setelah itu tidak dapat diajukan 
lagi, meskipun tenggang waktu belum lampau (ps. 49 ayat 1),lagi, meskipun tenggang waktu belum lampau (ps. 49 ayat 1),

13. Bila pencabutan dilakukan sebelum berkas dikirim ke MA, 13. Bila pencabutan dilakukan sebelum berkas dikirim ke MA, 
maka berkas perkara tidak diteruskan ke MA  (ps. 49 ayat 2),maka berkas perkara tidak diteruskan ke MA  (ps. 49 ayat 2),

14. Pemeriksaan kasasi berdasarkan surat2, dan HANYA JIKA 14. Pemeriksaan kasasi berdasarkan surat2, dan HANYA JIKA 
DIPANDANG PERLU, MA mendengar sendiri para pihak atau DIPANDANG PERLU, MA mendengar sendiri para pihak atau 
saksi, atau memerintahkan PN atau PT mendengar para pihak saksi, atau memerintahkan PN atau PT mendengar para pihak 
atau saksi (ps. 50 ayat 1),atau saksi (ps. 50 ayat 1),

15. Kontroversi pasal 50 (1), bila MA mendengar sendiri para 15. Kontroversi pasal 50 (1), bila MA mendengar sendiri para 
pihak atau saksi, maka MA bertindak sebagai pihak atau saksi, maka MA bertindak sebagai ““judex factijudex facti””..
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UPAYA HUKUM KASASI (6)UPAYA HUKUM KASASI (6)

16. Dalam hal MA membatalkan putusan yang dimohon 16. Dalam hal MA membatalkan putusan yang dimohon 
kan kasasi dan mengadili sendiri perkara tsb, dipakai kan kasasi dan mengadili sendiri perkara tsb, dipakai 
hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan 
tingkat pertama (p. 50 ayat 2),tingkat pertama (p. 50 ayat 2),

17. Dalam hal MA mengabulkan permohonan kasasi 17. Dalam hal MA mengabulkan permohonan kasasi 
berdasarkan ps. 30 (a), MA menyerah kan perkara ke berdasarkan ps. 30 (a), MA menyerah kan perkara ke 
pengadilan yg berwenang memeriksa & memutusnya pengadilan yg berwenang memeriksa & memutusnya 
(ps. 51 ayat 1),(ps. 51 ayat 1),

18. Dalam hal MA mengabulkan permohonan kasasi 18. Dalam hal MA mengabulkan permohonan kasasi 
berdasarkan ps. 30 (b) dan (c), MA memutus sendiri berdasarkan ps. 30 (b) dan (c), MA memutus sendiri 
perkara yg dimohonkan kasasi (ps. 51 ayat 2),perkara yg dimohonkan kasasi (ps. 51 ayat 2),
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UPAYA HUKUM KASASI (7)UPAYA HUKUM KASASI (7)
19. MA tidak terikat pada alasan2 kasasi, dan dapat memakai 

alasan2 hukum lain, dalam mengambil putusan (ps. 52),
20. Pengiriman putusan kasasi & berkas perkara ke Ketua PN 

yang memutus perkara tersebut, 
21. Selanjutnya atas perintah KPN, jurusita PN ybs melalui

relaas memberitahukan secara resmi isi/amar/diktum
putusan kasasi tersebut kepada pihak2 berperkara atau 
melalui kuasanya (ps. 53);
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UPAYA HUKUM PENINJAUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN 
KEMBALI (1)KEMBALI (1)

1.   Diatur ps. 28 (1) 1.   Diatur ps. 28 (1) ““cc”” jo. 66 s/d 76 UU No.14/1985,jo. 66 s/d 76 UU No.14/1985,
2.   Prinsip :2.   Prinsip :

a. Merupakan wewenang MA memeriksa & a. Merupakan wewenang MA memeriksa & 
memutus permohonan PK;memutus permohonan PK;

b. Obyek : putusan yang telah berkekuatan b. Obyek : putusan yang telah berkekuatan 
hukum tetap,hukum tetap,

c. Hanya diajukan 1 (satu) kali,c. Hanya diajukan 1 (satu) kali,
d. Alasan PK ditentukan secara limitatif & di d. Alasan PK ditentukan secara limitatif & di 

gunakan secara alternatif,gunakan secara alternatif,
e. PK tidak menangguhkan atau menghentikan e. PK tidak menangguhkan atau menghentikan 

eksekusi putusan Pengadilan,eksekusi putusan Pengadilan,
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UPAYA HUKUM PENINJAUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN 
KEMBALI (2)KEMBALI (2)

3. Prosedur Permohonan PK :3. Prosedur Permohonan PK :
a. Diajukan pihak berperkara (ahli waris) atau a. Diajukan pihak berperkara (ahli waris) atau 

kuasanya,kuasanya,
b. Secara tertulis (memori PK), memuat alasan2 b. Secara tertulis (memori PK), memuat alasan2 

PK,PK,
c. Permohonan diajukan ke MA melalui PN c. Permohonan diajukan ke MA melalui PN 

setempat,setempat,
d. Masih dalam tenggang waktu (180 hari),sesuai d. Masih dalam tenggang waktu (180 hari),sesuai 

alasan PK, alasan PK, 
e. Membayar biaya permohonan PK,e. Membayar biaya permohonan PK,
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UPAYA HUKUM PENINJAUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN 
KEMBALI (3)KEMBALI (3)

4. Termohon PK 4. Termohon PK dapatdapat menyampaikan kontra menyampaikan kontra 
memori PK, dalam waktu 30 hari setelah menerima memori PK, dalam waktu 30 hari setelah menerima 
salinan memori PK,salinan memori PK,

5. PN mengirimkan berkas permohonan PK (dan 5. PN mengirimkan berkas permohonan PK (dan 
biaya) ke MA,biaya) ke MA,

6. MA mencatat register permohonan PK,6. MA mencatat register permohonan PK,
7. KMA/WKMA membentuk majelis PK,7. KMA/WKMA membentuk majelis PK,
8. MA berwenang memerintahkan PN/PT mengada 8. MA berwenang memerintahkan PN/PT mengada 

kan pemeriksaan tambahan, atau meminta kan pemeriksaan tambahan, atau meminta 
keterangan & pertimbangan dari pengadilan tsb,keterangan & pertimbangan dari pengadilan tsb,
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UPAYA HUKUM PENINJAUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN 
KEMBALI (4)KEMBALI (4)

9. Pengadilan ybs mengirimkan berita acara pemeriksaan 9. Pengadilan ybs mengirimkan berita acara pemeriksaan 
tambahan serta pertimbangan nya kepada MA,tambahan serta pertimbangan nya kepada MA,

10. Putusan PK oleh MA :10. Putusan PK oleh MA :
a.  Mengabulkan permohonan PK, maka MA a.  Mengabulkan permohonan PK, maka MA 

membatalkan putusan yg dimohonkan PK, membatalkan putusan yg dimohonkan PK, 
selanjutnya memeriksa/memutus sendiri selanjutnya memeriksa/memutus sendiri perkara nya;perkara nya;

b. Menolak permohonan PK, karena permohonan b. Menolak permohonan PK, karena permohonan PK PK 
dinilai tidak beralasan,dinilai tidak beralasan,
c.  Putusan PK disertai pertimbangan2,c.  Putusan PK disertai pertimbangan2,

11. MA mengirimkan salinan putusan PK serta berkas perkara 11. MA mengirimkan salinan putusan PK serta berkas perkara 
ybs kepada PN, selanjutnya PN memberitahukan isi putusan ybs kepada PN, selanjutnya PN memberitahukan isi putusan 
tersebut kepada Pemohon dan Termohon, tersebut kepada Pemohon dan Termohon, 
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UPAYA HUKUM DERDEN VERZET (1)UPAYA HUKUM DERDEN VERZET (1)

1.1. Merupakan upaya hukum yang diajukan pihak Merupakan upaya hukum yang diajukan pihak 
keke--3 untuk mempertahankan haknya atas barang 3 untuk mempertahankan haknya atas barang 
yang telah diletakkan dalam sita (sita jaminan yang telah diletakkan dalam sita (sita jaminan 
ataupun sita eksekusi) oleh Pengadilan atas ataupun sita eksekusi) oleh Pengadilan atas 
perkara pihak pihak lain. Pihak keperkara pihak pihak lain. Pihak ke--3 merasa 3 merasa 
dirugikan atas penyitaan tersebut;dirugikan atas penyitaan tersebut;

2.2. Karena itu, apabila pihak keKarena itu, apabila pihak ke--3 tidak mengguna 3 tidak mengguna 
kan ATAU terlambat menggunakan upaya kan ATAU terlambat menggunakan upaya 
hukum derden verzet, maka dianggap merelakan hukum derden verzet, maka dianggap merelakan 
barang miliknya disita & dijadikan obyek sengketa barang miliknya disita & dijadikan obyek sengketa 
pihak pihak lain.pihak pihak lain.
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UPAYA HUKUM DERDEN VERZET (2)UPAYA HUKUM DERDEN VERZET (2)

3. Syarat mengajukan derden verzet :3. Syarat mengajukan derden verzet :
a. a. diajukan atas dasar alas hak;diajukan atas dasar alas hak;
b. b. diajukan tertulis melalui PN yg menyita diajukan tertulis melalui PN yg menyita 

disertai diktum agar dinyatakan sebagai disertai diktum agar dinyatakan sebagai 
pihak kepihak ke--3 yang baik, dan mohon agar 3 yang baik, dan mohon agar 
sita (jaminan atau eksekusi) diangkat sita (jaminan atau eksekusi) diangkat 
kembali; kembali; 

c.   membayar biaya perkara;c.   membayar biaya perkara;
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UPAYA HUKUM DERDEN VERZET (3)UPAYA HUKUM DERDEN VERZET (3)

4. Apabila derden verzet dikabulkan karena dinilai beralasan 4. Apabila derden verzet dikabulkan karena dinilai beralasan 
hukum, maka sita (jaminan atau eksekusi) diperintahkan hukum, maka sita (jaminan atau eksekusi) diperintahkan 
agar diangkat kembali, karena dinilai tidak relevan lagi untuk agar diangkat kembali, karena dinilai tidak relevan lagi untuk 
dipertahankan;dipertahankan;

5. Sebaliknya apabila derden verzet ditolak, karena dinilai tida5. Sebaliknya apabila derden verzet ditolak, karena dinilai tidak k 
beralasan hukum, maka sita (jaminan atau eksekusi) tetap beralasan hukum, maka sita (jaminan atau eksekusi) tetap 
dipertahankan;dipertahankan;

6. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang derden verzet, 6. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang derden verzet, 
bagi pihak pihak berperkara yang merasa tidak puas dapat bagi pihak pihak berperkara yang merasa tidak puas dapat 
mengajukan upaya hukum banding, dstnya.mengajukan upaya hukum banding, dstnya.
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EKSEKUSI (1)EKSEKUSI (1)

1.     1.     Eksekusi merupakan tindakan paksa sebagai Eksekusi merupakan tindakan paksa sebagai 
pelaksanaan putusan Pengadilan sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan sebagai 
rangkaian jalannya proses peradilan;rangkaian jalannya proses peradilan;

2.   2.   Yang dapat dimohonkan eksekusi  perdata :Yang dapat dimohonkan eksekusi  perdata :
a. a. Putusan Pengadilan yang telah Putusan Pengadilan yang telah 

berkekuatan tetap; berkekuatan tetap; 
b. b. Putusan Pengadilan yang bersifat serta Putusan Pengadilan yang bersifat serta 

merta/dapat dijalankan terlebih dahulu merta/dapat dijalankan terlebih dahulu 
(uit voerbaar bij voorraad);(uit voerbaar bij voorraad);

c.  c.  Putusan Arbitrase,Putusan Arbitrase,
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EKSEKUSI (2)EKSEKUSI (2)
3.    Prinsip2 Eksekusi :3.    Prinsip2 Eksekusi :

a. Merupakan wewenang KPN;a. Merupakan wewenang KPN;
b. Memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan;b. Memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan;
c. Berdasarkan permohonan eksekusi;c. Berdasarkan permohonan eksekusi;
d. Diktum putusan yang dieksekusi bersifat condemnatoir;d. Diktum putusan yang dieksekusi bersifat condemnatoir;
e. Putusan tidak dipenuhi secara suka rela oleh tereksekusi,e. Putusan tidak dipenuhi secara suka rela oleh tereksekusi,

4. Macam2 eksekusi : 4. Macam2 eksekusi : 
a. Eksekusi pembayaran uang;a. Eksekusi pembayaran uang;

•• b. Eksekusi melakukan perbuatan hukum tertentu;b. Eksekusi melakukan perbuatan hukum tertentu;
•• C. Eksekusi riil.C. Eksekusi riil.
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EKSEKUSI (3)EKSEKUSI (3)
5. Permohonan eksekusi diajukan oleh Penggugat atau 5. Permohonan eksekusi diajukan oleh Penggugat atau 

kuasanya kepada Ketua PN yang memutus perkara di kuasanya kepada Ketua PN yang memutus perkara di 
tingkat pertama, dengan membayar biaya eksekusi. tingkat pertama, dengan membayar biaya eksekusi. 
Permohonan eksekusi dilampiri surat kuasa (bila melalui Permohonan eksekusi dilampiri surat kuasa (bila melalui 
kuasa) dan dilampiri salinan putusan Pengadilan yang telah kuasa) dan dilampiri salinan putusan Pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap, yang diktumnya bersifat condem berkekuatan hukum tetap, yang diktumnya bersifat condem 
natoir;natoir;

6. Ketua PN mempelajari berkas permohonan eksekusi, bila 6. Ketua PN mempelajari berkas permohonan eksekusi, bila 
dinilai memenuhi syarat eksekusi, maka akan didahului dinilai memenuhi syarat eksekusi, maka akan didahului 
dengan mem peringatkan (aanmaning) kepada Termohon dengan mem peringatkan (aanmaning) kepada Termohon 
eksekusi agar memenuhi putusan secara sukarela;eksekusi agar memenuhi putusan secara sukarela;

7. Apabila Termohon eksekusi bersedia memenuhi putusan 7. Apabila Termohon eksekusi bersedia memenuhi putusan 
secara sukarela, maka eksekusi tidak perlu dijalankan secara secara sukarela, maka eksekusi tidak perlu dijalankan secara 
paksa;paksa;
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EKSEKUSI (4)EKSEKUSI (4)

8.  Apabila Termohon eksekusi tidak memenuhi putusan 
secara suka rela maka eksekusi dijalankan secara paksa, 
dengan didahului penerbitkan Penetapan yang berisi 
perintah eksekusi kepada jurusita dan panitera Pengadilan;

9.    Didahului dengan Sita Eksekusi terhadap obyek yang akan 
dieksekusi;

10.  Eksekusi pembayaran uang dilakukan dengan jalan 
melelang obyek eksekusi yang hasilnya dibayarkan kepada 
Pemohon Eksekusi;

11.    Eksekusi riil berupa pengosongan atau pembongkaran 
dilakukan secara fisik terhadap obyek eksekusi ditempat 
obyek eksekusi yang bersangkutan;
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EKSEKUSI (5)EKSEKUSI (5)

12.   Eksekusi melakukan perbuatan tertentu, dapat 
digantikan dengan pembayaran sejumlah uang apabila 
tidak dijalankan secara sukarela;

13.    Proses & hasil eksekusi dituangkan dalam Berita Acara 
Eksekusi yang ditandatangani jurusita & panitera 
Pengadilan, saksi2, serta Termohon Eksekusi, atau siapa 
yang mendapat hak atau kuasa dari Termohon Eksekusi;

14.   Penyerahan obyek eksekusi, atau hasil lelang eksekusi 
dari aparat eksekusi Pengadilan kepada Pemohon 
Eksekusi;

15.   Apabila obyek eksekusi berada di wilayah PN lain, maka 
dapat dilakukan melalui Pendelegasian wewenang 
eksekusi dari PN yang berwenang eksekusi kepada PN di 
tempat obyek eksekusi berada;



27/02/2011 163

PENUNDAAN EKSEKUSI (1)PENUNDAAN EKSEKUSI (1)
1. Penundaan eksekusi merupakan wewenang
diskresioner Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan 

alasan :
a.   Adanya potensi gangguan keamanan & keselamatan 

bagi para pihak maupun petugas eksekusi, 
apabila eksekusi tetap dijalankan;

b.    Adanya upaya hukum peninjauan kembali yang 
diajukan Termohon Eksekusi dan/atau perlawanan 
pihak ke-3 terhadap sita eksekusi disertai permohon 
an penundaan eksekusi (apabila secara obyektif 
dinilai cukup potensial untuk dikabulkan dengan 
membatalkan putus an atau penetapan yang akan 
dijadikan dasar untuk eksekusi);
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PENUNDAAN EKSEKUSI (2)PENUNDAAN EKSEKUSI (2)
2. Penundaan eksekusi bersifat temporer dan kasuistis, tidak 

dapat digeneralisasi, karena pada asasnya upaya hukum 
peninjauan kembali atau perlawanan pihak ke-3 tidak 
menangguhkan eksekusi;

3. Apabila permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan 
putusan yang dijadikan dasar eksekusi dibatalkan, maka 
eksekusi harus dihentikan/dibatalkan;

4. Apabila perlawanan pihak ke-3 terhadap sita eksekusi 
dikabulkan, dan sita eksekusi dinyatakan tidak sah dan 
berharga serta diperintahkan diangkat kembali, maka obyek 
sita tersebut tidak dapat dieksekusi. Eksekusi terhadap obyek 
tersebut dihentikan. 
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TERIMATERIMA KASIHKASIH


