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dan Ibu Marthalena Pohan, S.H., saya mengucapkan terima 
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penyusunan penulisan skripsi in i*
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yang telah. meinberikan didikan, dorongan dengan penuh rasa 

kasih aayang, sehingga saya dapat menyelesaikan studi dl 

Fakultas Hulcum Universitaa Airlangga Surabaya.
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P E S D A H U L U A H

1* Permasalahans Latar Belakang dan R^«tn^annya

Sejak manusia la h lr  d l dunia, maausla telah  berhu- 

bungan dengan sesamanya d l dalam suatu wadah yang nananya 

masyarakat. Th. TJjbera mengatakan bahwa, • • • • hidup 

beraama dengan orang la in  itu  bukan se suatu yang kebetulan 

eajaf nelainkan sesuatu yang bersangkut paut dengan eksls- 

tensi manusia"#^ Kebenaran tersebut dlungkapkan oleh Heide

gger yang mengatakan, "ekslstensl manusia a dal ah ekslaten-
2

a i bersama". Kaka tldak salahlah klranya apablla dikata- 

kan bahwa “hidup bermasyarakat adalah suatu nodus survi- 

v a l" , 3

Dalam pergaulan dengan ■•fl*™snya itu , ^u u sia  tldak 

lepas akan adanya kon flik  atau pertentangan. In i adalah 

r e a lita  sosla l dan wajsr* Sebagal anggota masyarakat yang 

sadar akan a r t i penting ketertiban dan kedamaian, maka 

sengketa itu  tentunya tldak dibiarkan berlan ju t, te tap i 

harus dicarikan ja lan  keluar untuk penyelesalannya* Se- 

dangkan cara penyelesalan sendeeta tersebut bergantung pa- 

da mereka masing-masing, b isa  dlselesaikan send iri, mlnta 

bantuan tetangga, n e la lu l kepala desa, atau oleh plhak 

yang berwajib* Dalam penyelesalan sengketa yang b e rs lfa t  

keperdataan, sebagian d a r i masyarakat mengambil oara pe~ 

nyelesaian sengketa perdata dengan ja lan  melalul Pengadil- 

an. Mereka mempunyai pandangan, bahwa In i adalah cara yang

1
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bijaksana dan cara satu-satunya untuk mendapatkan keputus- 

an yang adil# Padahal a d il bagl a l Sengkcn belum tentu 

a d il bag! dl Hutauruk.

Sebagai contoh: kasus penembakan dl ruang sidang 

Pengadllan Jakarta Barat yang dilakukan oleh Mhj sebagai 

plhak penggugat terhadap Soeripto yang dalam perkara per- 

data In i bertindak sebagai kuasa tergugat* Sasaran tldak 

hanya kepada s i pengacara, te tap i juga kepada salah satu 

anggota majells hakim yang kebetulan adalah ketuanya sen- 

d lr l .  Penembakan In i te r ja d l set e l ah hakim ketua menjatuh- 

kan keputusannya dl mana Mhj pada plhak yang dikalahkan* 

Keputusan tersebut oleh Mhj dianggap tldak memenuhi rasa 

keadllan*^ Carl contoh d l atas, je la s  bahwa penyelesalan 

sengketa perdata melalul pengftdi tldak Swltuntiuym bisa 

memenuhi rasa keadilan bagi para plhak yang sedang berper- 

kara.

Cara demikian banyak diaukai oleh plhak tergugat 

leb ih -leb lh  nereka yang melakukan wan-prestasl, sebab pe- 

nyelesaian sengketa perdata melalul lembaga peradilan d i

anggap tempat yang a man untuk berlindung dengan tak tlk  

mengulur-ulur waktu, apalagl sankslnya tldak berat dan pe- 

laka anaannyapun membutuhkan vaktu yang lama* Mereka mempu- 

nyal pemiklran apablla kalah d l Pengadllan ^egerl blsa 
mengajukan Banding, dan kalau tetap kalah dapat mengajukan 

Kaaaai.^ Dan kalau Mahkamah Agung memutuskan kalah, maslh 
ada Jalan terakhlr, ya itu  lembaga Penlnjauan Kemball*

mTiT T k  j
W  '  st. v :  a AN j 

( o. ^  . -I..ANGGA** j
i f.» U vi A ■ ’ A  y  A  I
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Oleh karenanya, apakah tldak sebaiknya penyelesal

an sengketa perdata yang ada Itu  diselesaikan dengan jalan 

nusy&warah atau damal yang Id ta  kenal dalara Burgerlijk  

Vetboek (selanjutnya dlslngkat BW) dengan a ebutan "dadlng" 

(perdamaian) • Penyelesalan sengketa perdata melalui Jalan 

dadlng dengan berbagai persaasaLahannya In llah  yang menja- 

di pe mb ahaaan penullsen s tr ip s ! saya*

Feroasalahan pertama* Oleh para sarjana, dadlng 

(pasal 18^1 BV) so la lu  dlhubungkan dengan pasal 130 ayat 1 

HIR, dl mana pasal tersebut mengisyaratkan bahwa, apablla 

para plbak datang pada hari persldangan yang telah  d lten- 

tuk&n, maka hakim berusaha untuk mendamalkan mereka.^ Da

r i  hubungan kedua pasal tersebut tlxabul pertanyaan, apa- 

kah sengketa atau porkara perdata da pat d ls e le sa l-

kan dengan jalan dadlng menurut pengertlan pasal 1851 BV« 

Feroasalahan kedua* Subektl nenegaskan bahwa, "per- 

damaian Itu  mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang te - 

tap” . Apakah perdaxnalan yang dlbuat d i lu&r Pengadilan 

juga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Ice putusan 

hakim yang sudah pasti, dengan pengertlan mempunyai keku

atan eksekusi. Dengan kata la in , apakah perdamalan d i lu - 

ar Pengadilan itu  mempunyai kekuatan eksekusi*

Permasalahan ketiga . Jika te lah  te r ja d l penipuan, 

atau terdapat adanya surat-surat palsu yang baru d iketa- 

hul kescudlan, dlmungkinkan adanya pembatalan*
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k

Upaya apakah yang dipakal dalam rangka pembatalan dadlng 

dengan mengingat akan paeal 1851 BV dan 1858 BV«

2* Penjelasan Judul

Tang dimaksud dengan perdamaian dalam penulisan 

skripsi in i adalah, salah satu bentuk perjan jlan yang d i- 

atur dalam t i t e l  ke 18 bukn ketiga BV, khususnya dalam pa- 

sa l 1851 yang merupakan terjemahan d a r i kata "dadlng",

Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga hukum ada

lah pengertian yang dikamukakan oleh Paul Bohannan, ” lem

baga hukum adalah merupakan a la t yang d l per gun akan oleh 

warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan 

yang te r ja d i dan untuk menoegah terjadinya penyalahguna-

dsripida atui-an yang terhlmpun dl dalam pelbagai kema- 
8'ayarakatan". Dari pengertian tersebut lembaga hukum mem- 

punyai dua k r ite r ia :

1 * pengertian lembaga hukum sebagai a la t untuk menyelesai

kan perselisihan yang te r ja d i;

2* pengertian lembaga hukum sebagai a la t untuk mencegah 

terjadinya penyalabgunaan aturan yang terhimpun dl da

lam pelbagai lembaga kemasyarakat&n.

Lembaga hukum dengan pengertian yang berdasarkan 

pada k r ite r ia  pertama ltu lah  yang dimaksud dengan lembaga 

hukum dalam penulisan skripsi In i*

Kemudian yang dimaksud dengan perkara perdata ada

lah menunjukkan suatu sengketa yang sudah dltanganl oleh
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lembaga peradilan* Pengertlan perkara dalam hal in i tldak 

bisa diaamakan dengan sengketa atau persells ihan , aebab 

salah satu ayarat untuk adanya dading adalah didahului a- 

danya peraelisihan atau sengketa* Pasal-pasal tersebut d i 

bawah in i znenunjukkan, bahwa is t i la h  perkara perdata d i-  

pakai pada hal yang berhubungan dengan lembaga pe rad ii an*

1* Pasal 2 ayat 1 tTndang-undang Jfo* 14 Tahun 1970, menga

takan bahwa "Penyelenggaraan &ekuasaan ^ehakiman tercan- 

tum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan 

dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok un- 

tuk menerima, memeriksa dan mengadill serta  menyelesalkan 

setiap perkara (ga rls  bawah darl saya) yang diajukan Ice pa- 

danya"*^

20 Pasal 5 ayat 2 UndanR-und*ns *c„ 11+ Talma menga-

takan bahwa "Dalam perkara perdata (ga r ls  bawah d a ri saya) 

pengadilan membantu sekeras-kerasnya mengatasi segala ham- 

batan dan rintangan untuk da pat tereapalnya peradilan yang 

sederhana, cepat dan beaya r in ga n "*^

Darl seluruh penjelasan yang ada, maka je las lah  dl 

a in i bahwa pengertlan dadlng sebagal lemfcaga hukum untuk 

menyelesalkan dan mencegah tlmbulnya suatu perkara perda

ta dlambll darl perumusan pasal 1851 BV itu  send iri.

3* Alasan Pemilihan Judul

Penyelesalan suatu sengketa dengan sebljaksana mung- 

kin, adalah dambaan k lta  semua dalam mewujudkan tereapalnya
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tujuan hukusu Suatu komprceal dalam penyelesaian sengketa 

itu lah jalan yang terbaik darlpada menunggu keputusan un

tuk mengetahui siapa yang salah dan slapa yang benar. Fe~ 

nyelesalan sengketa dengan Jalan kpaproml yang dalam pe

nulisan skripsi In i k lta  kenal dengan nama dadlng (perda- 

raalan), tem yata sangat raendukung akan terwujudnya asas 

peradllan yang sederhana, oepat dan ringan* Dl samping 

itu , karena langkanya llte ra tu r  mengenal dadlng, membuat 

saya te rta r ik  untuk raenulis skripsi in i dengan judul; 

"Perdamaian (dadlng) sebagai lembaga hukum untuk menyele

saikan dan mencegah adanya suatu perkara perdata” .

k* Tujuan Penulisan

Kebutuhan, menunjukkai bahwa xnanusla adalah makhlnk 

yaug bexum se lesa i, artlnya untuk memenuhi a©gala kebutuh- 

annya ia  harus bekerja dan berkarya. Dan karya itu  sendlri 

tldak akan terlaksana b lla  tanpa tujuan*

Dengan karya tu lis  yang berupa skripsi in i  tldak 

la in  bertujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan saya 

dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk mencapai ge- 

la r  sarjana.

Dl samping itu , dengan berkarya b era rti menclptakan 

n ila l d i mana dalam setlap haa il karya teruujudlah suatu 

lde darl manusla. Haka tujuan kedua d a r l penulisan skripsi 

in i adalah ingin menyumbangkan pemikirai saya untuk menyo- 

r o t i  permasalahan yang ada dalam penyelesaian sengketa
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perdata dengan jalan dadins {perdamaian}*

5. Metodologj

Sesuai dengan judul yang diajukan dalam raateri yang 

dibahas, maka penulisan skripsi in i d i samping.berdasarkan 

toori juga berdasarkan pada fakta yang te r ja d i dalam prak- 

tek*

a* Sumber data*

Data untuk penulisan skripsi in i diperoleh melalui:

(1 ) buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, 

aurat kabar;

(2 ) wawancara;

(3) observasi lapangan. 

b* Teknik pengumpulan data.

Cara pengumpulan data, ya itu  dengan ja lan  membaca dan 

merapelajari buku yang ada, peraturan perundang-undang- 

an majalah, dan surat kabar* Dan untuk leb ih  jelasnya 

perlu d ise rta i dengan wawancara dengan berbagai pihak 

yang tahu tentang peraasalahan perdamaian yang keraudi- 

an dicocokkan dengan alam praktek* 

c* Teknik analisa data*

Dari data yang sudah terkumpul, d ianalisa yang kemu- 

dian disimpulkan sebagai jawaban permasalahan yang d i-  

kemukakan.

6# Siatematika dan Pertanggung ^awabannya
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Keseluruhaa darl sk rips i in i te rd ir i  darl t ig a  bab, 

yang diawali dengan pendahuluan, d i mana dalam pendahulu- 

an dluraikan mengenai la ta r  belakang permasalahan dan ru- 

ousannya, kemudian diteruskan dengan penjelaaan judul, â - 

lasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, s o r

ts. sistematika dan pertanggung jawabannya.

Bab I ,  saya keisukakan pengertian perdamaian menu— 

rut BW. Tang menyangkut bentuknya syarat-eyarat untuk ada*- 

nya dadlng dan ruang lingkup perdamaian, dengan harapan 

untuk pemecahan maealah apakah semua sengketa perdata da- 

pat di se lesa i kan dengan ja lan  dadlng.

Dalam te o r i,  dadlng b isa  dibuat balk d i lu ar manpun 

di dalam pengadllan. Dalam praktek kekuatan hukum dading 

di luar per_£adllc£. spakah sama dengan kekuatan hukum aeper- 

t i  dading d l dalam pengadllan. Hal in i  tidak akan lepas de

ngan peranan dading itu  sen d ir l, yang nan tin y  a akan saya 

bah. as dalam bab I I .

Setelah dadlng dibuat tidak menutup kemongkinan 

untuk dlbetalkan. Hal in i ,  misalnya karena adanya penipu^- 

an, terdapat adanya aurat-surat palsu setelah  diketahui 

kemudlan. Upaya apa yang hendak dipakai dalam pembatalan 

dading tersebut akan dibahaa dalam bab I I I .

Akhiraya darl eeaua pembahasan ***» penulisan 

skripsi in i  perlu kiranya dikemukakan men gen a1 ke s i inpul an

dan aaran sebagai penutup. _  .
j M IL  IK

PP^P ST AKA AN 
’•TrKnvFRSTTAS A R LA N G G A " 

y  * ‘ -1 A Y A
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PESGERTXAU PERDAHAIAff 

MENTTRUT BtJRGERLXJK WETBOEK (BV)

1* Perdamaian Herupakan Salah Satu **entuk Perjanjlan

Is t ila h  "perdamaian" morupakan terjemahan darl ka- 

ta "dadlng" yang terdapat di dalam B urgerlijk  Vetboek(BW), 

khususnya pasal 1851 ayat 1 , yang menyebutkan bahwa "per

damaian adalah suatu perjan jlan dengan mana kedua belah 

plhak dengan raenyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu 

barang, mengakhlrl suatu perkara yang sedang bergantung, 

atau mencegah tirabulnya suatu perkara".^* Wirjono Prodjo- 

dikoro menterjemahkan dadlng dengan "perse tujuar* peraamai-
„ Tp

an o Sedangkaa Soetojo Prawirohamidjojo meaggunakan is-' 

t ila h  "perjanjlan perdamaian" untuk menterjemahkan kata 

dadlng.^

Terlepas darl adanya perbedaan is t i la h  yang digu- 

rxakan oleh para sarjana tersebut untuk menterjemahkan ka

ta dadlng, pada prlnsipnya dadlng adalah merupakan perse- 

tujuan atau perjanjlan antara kedua belah plhak yang ber- 

tujuan untuk menyelesalkan suatu perkara perdata atau men

cegah timbulnya suatu perkara perdata. Karena dadlng ada

lah suatu perjanjlan, maka dalam judul sub bab In i saya 

katakan, bahwa perdamaian adalah salah satu bentuk perjan- 

jian , yaltu  perjanjlan bernama. Dengan demlklan seperti

10
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perjanjian bernama lainnya, perdamaian tunduk pada keten- 

tuan umum suatu perjan jian  yang termuat dalam pasal 1233 

sampal dengan pasal 11*56 buku I I I  BW. Hal Itu  dapat d i l l -  

hat dengan je la s  dalam pasal 1319 BV yang berbunyl: "Se- 

mua perjanjian balk yang mempunyal nama ihusus maupun yang 

tldak terkena dengan suatu nama tertentu, tunduk kepada 

peraturan-peraturan umum yang terauat dalam bab in i  dan 

bab yang l a lu " . ^

Dengan tunduknya perjan jian  perdamaian pada per

aturan-peraturan umum tentang perjanj ian, maka untuk ke- 

absahan suatu perdamaian haruslah memenuhi syarat-syarat 

untuk sahnya suatu perjanjian,, Pasal 1320 BV menyatakan, 

bahwa untuk sahnya suatu perjan jian  diperlukan empat sya- 

rat, ya itu :

1 . sepakat mereka yang menglkatkan d irinya;

2. cakap untuk membuat suatu per janj ian;

3* mengenai suatu obyek tertentu ;

If.* suatu sebab yang dlperbolehkan*^

Dan tldak boleh dilupakan, babwa perjan jian  perda

maian itu  harus diadakan aecara te r tu lls  (pasal 1852 ayat

2 BV), oleh karenanya dlnamakan perjan jian  fo r a i l  dalam 

a r t l ditetapkan dengan form alitas tertentu .

2, Syarat-syarat Untuk Adanya Perdamaian

Seringkall saya jumpal orang yang terjebak dalam 

mengemukakan dading* Setlap hal yang berbau damal, lang-
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sung dia katakan Itu  dadlng. Hal In i mungkin te r ja d i ka

rena mereka tldak roengetahui persyaratan untuk adanya da

dlng. Untuk Itu  perlu dluralkan apa yang menjadl peraya

ratan bagl suatu perdamaian (dading), seperti tersebut di 

bawah in i .

Pada uraian yang la lu  te lah  dislnggung, bahwa da- 

ding adalah suatu persetujuan dua plhak untuk mengakhiri 

dan mencegah suatu perkara, maka secara a cm tra rio  dapat 

dikatakan bahwa adanya suatu dadlng adalah didahului de

ngan perselisihan atau sengketa. Bagaimana mereka akan me- 

nyelesaikan sengketanya kalau tidak ada perselis ihan . Ja- 

di syarat untuk adanya dadlng adalah harus ada 

eihan.

Wirjono Frodjodikoro mengatakan: " . . .  * tidaklah 

ada dadlng apablla dua plhak dalam pembicaraan atau mem- 

bentuk suatu persetujuan secara tawar-menawar akhlrnya 

mencapai suatu persetu juan ".^

Sebagal contoh misalnya: S i A karena kurang h a t i-  

hatinya dalam mengemudlkan kendaraan, menabrak s i B hing- 

ga menlnggal dunla. Kemudlan keluarga s i korban menyata- 

kan mereka tidak akan menuntut s i  A dl muka Pengadilan.

Dl samping itu  s i  A dlmlnta untuk me mb an tu be ay a pemakam- 

an dan la ln - la in  sebagai uang duka dan s i A menyanggupi- 

nya. Apakah in i dapat dikatakan dadlng? Jelas tldak, se- 

bab tldak adanya sengketa dan d i samping itu  mereka tldak 

tahu dengan pastl akan hak-haknya, sebab syarat-cyarat
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untuk Adanya dadlng adalah pengorbanan para plhak untuk
17melepaskan aekedar haknya. Syarat in i penting artinya 

valaupun tidak disebutkan dalam pasal 1851 GV dengan te -  

gas* Secara nalar adanya syarat tersebut bisa diterima 

dan dibenarkan, sebab penyelesaian sengketa di antara me

reka adalah kehendak mereka sen d ir i. Jadi harus ada pe

ngorbanan. Seperti mlsalnya, jik a  kedua belah plhak dari 

semula merasa, bahwa mereka tidak mengetahul dengan tepat 

di nana batas pekarangan rumahnya dqq akhirnya bersama- 

saaa menentukan batas d i antara kedua pekarangan rumah 

tersebut. Apakah hal in i merupakan dading? Javabnya ada

lah bukan, aebab persetujuan seroacam in i dinamakan perae- 

tujuan penentuan (va s te llin gs  overeenkomst) ,  karena tidak 

ada satu plhak pun yang berani dengan pastl menyatakan 

haknya. Oleh Hofmann dikatakan, bahwa perse tujuan penen

tuan itu  timbul untuk mengakhlrl keragu-raguan tentang 

luasnya atau i s i  darl hubungan hukum harta kekayaan anta

ra pihak-pihak, d i mana kedua belah plhak tidak mangetahul 

dengan pastl hubungan hukumnya* Tetapi leb lh  lan ju t Hof- 

sann aengatakan, apablla keragu-raguan itu  timbul karena 

maslng-maslng plhak mempunyal pendirlan sen d ir l-sen d ir l 

tentang luasnya hubungan hukum, kemudian timbul p e ra e ll-  

sjhan dan maslng-maslng plhak membuat persetujuan dengan

pengorbanan sebaglan dari hak maalng-masing, maka te r ja d l-
l 8lah perjanjian yang dlsebut dading.

Valaupun sudah adanya persella lhan dan pengorbanan
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para plhak untuk melepaskan haknya, te tap i pengorbanan 

itu  tidak dldasarl pada rasa suka re la , Jelas persetuju- 

an yang te r ja d i tldak dapat dikatakan dadlng* Unsur suka 

re la  itu  harus ada, tidak la in  karena dadlng adalah ke- 

hendak para plhak. Campur tangan plhak ketiga yang aeng- 

ikat dalam persetujuan yang dlbuat oleh para plhak dalasi 

penyelesalan sengketanya, mengakibatkan persetujuan t e r 

sebut tidak dapat dinamak&n dadlng.

Sebagal coat oh darl apa yang dluraikan di atas ada

lah: blndend advies. Menurut Palar, yang dimaksud dengan 

blndend advies adalah suatu perjan jlan  d l mana para plhak 

dengan begitu saja minta pendapat (tepatnya advies) darl 

plhak ketlga tanpa melalul proses atau prosedur pengadil

an, dan para plhak terus menglkatkan d lr l  sebelumnya un

tuk meoasukkan pendapat itu  sebagal unsur yang mengikat

dan yang tidak dapat dlplsahkan darl apa yang telah  d lse-
19pakatl bersama. Demikian pula dengan arb ltrase . Arbi- 

trase tldak dapat dikatakan dadlng karena arb ltrase ada

lah penyelesalan sengketa d i lu a r pengadilan berdasarkan 

pada perjanjlan antara para plhak yang berkepentlngan me- 

nyerahkan penyelesalan sengketa mereka kepada searang wa- 

s i t .  Dengan demikian, balk di dalam blndend advies maupun 

arbltrase, walaupun unsur suka re la  Itu  ada, te tap i suka 

re 1 any a para plhak tldak diberlkan secara langsung, kare

na segala keputusan nantlnya dlserahkan kepada plhak ke

tlga  atau wasit.
, *  *  M IL  IK

PFWPJ'STAKAAN
^ -.,S ’ LA^GGA*’ »

I r \ n A V A f
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Satu la g ! syarat yang tidak kalah pentingnya de

ngan syarat-syarat yang lainnya yang telah  saya singgung 

pada bab I ,  yaitu  bahwa dading Itu  dibuat secara te r tu lis  

(pasal 1851 ayat 2 BW) * Jadi berupa aktat balk akta oten- 

t lk  maupun akta d l bawah tangan. Sepertl k it  a ketahui, 

akta otentlk adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang d l-  

b er l vewenang untuk Itu , atau akta yang dibuat d i muka 

penjabat yang d iberl vewenang untuk itu  oleh penguasa* Ak

ta otentlk terutaroa memuat keterangan seorang penjabat 

tentang apa yang dllakukannya dan d lllh a t  d i hadapannya. 

Fajabat yang dimaksud adalah notaris , panltera, juru s lta , 

pegaval pencatat s ip l l ,  hakim, camat, dan sebagainya* Pan 

akta otentlk in i merupakan buktl yang serapuraa. Kemudian 

yang dimaksud dengan akta dl bavah tangan adalah akta yang 

sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihalt tunn* b in - 

tuan darl seorang pejabat* Jadl seraata-mata dibuat antara 

para plhak.

S lfa t  tertu llsnya perjan jian (dalam hal in i dadlng) 

dalam bentuk akta itu  tidak la in  adalah agar dapat diguna- 

kan sebagai a la t buktl d i kemudlan h ari.

Dengan demlkian, darl uraian tersebut d l atas dapat 

dlkatakan bahwa untuk adanya dading harus memenuhi syarat: 

a« adanya perselisihan ;

b, adanya pengorbanan para plhak untuk melepaskan hak- 

nya;

c. secara sukarela;
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d* te r tu lis *

3« Huang Ljngkup Perdamaian

Pasal 1852 ayat 1 BV menyatakan, bahwa "untuk meng-

adakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seseorang aempu-
20nyai kekuasaan untuk melepaskan haknya"*

Pasal in i mengandung pengertian bahwa untuk meng- 

adakan perdamaian orang harus mempunyal t i t e l  yang safe un

tuk menguasal haknya* Pasal in i penting sebab salah satu 

syarat untuk adanya dading para plhak harus melakukan pe

ngorbanan dengan melepaskan sekedar haknya* Taltu  hak-hak 

yang bisa d in ila i dengan uang. Untuk itu  marilah k it  a iku t-

i  uraian d l bawah in i .

Seperti yang telah  saya singgung pada uraian yang 

la lu , bahwa perdamaian (dading) d iatur dalam buku I I I  BV. 

Henurut slstim atika BV, buku I I I  in i  nmemuat hukum keka-

yaan yang mengenal hak-hak dan kewajlban yang berlaku te r -
21hadap orang-orang atau plhak terten tu "* Subekti menyata

kan Rhukum kekayaan mengatur perlha l hubungan-hubungan hu-
22kum yang dapat d in ila i dengan uang". Di s ln i dapat d i-  

lih a t bahwa dading masuk lapangan hukum kekayaan* Dengan 

demlkian hanya hal-hal yang menyangkut harta kekayaan oa- 

Jalah yang bisa di dading, sehingga dading tldak boleh d l-  

adakan apabila menyangkut kedudukan orang dalam hukum per

se or an gan dan keluarga*

Sebagai contoh, perceralan* Pasal 39 ayat 1 Undang-
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undang Ho. 1/1974 menyatakan bahwa, "perceralan hanya da

pat dilakukan dl depan sidang pengadilan, setelah penga

dilan yang bersangkutan baraaaha dan tldak  berhasil mon-
23damalkan kedua belah plhak” * Darl perumusan pasal terse

but dapat d lta r lk  pengertlan bahwa apablla hakim sudah t l 

dak dapat mendamalkan para plhak bag! auami I s t r l  yang a- 

kan aemutuskan perkawlnannya, maka perceralan baru blsa 

dilakukan. Tetapi apablla hakim berhasil mendamalkan ke

dua belah plhak, apakah perdamaian semacam ln l dapat d i

katakan dadlng. Jelas tldak, menglngat perceralan tldak 

termasuk lapangan hukum kekayaan.

Begitu pula dengan barang-barang yang tldak dapat 

dlperdagangkan mlsalnya: ja lan  raya, lau t, sungai dan se- 

bagalnya; tldak dapat dljadlkan obyek dadlng, sebab seper- 

t l  yang tersebut dalam pasal 1322 Btf, hanya barang-barang 

yang dapat dlperdagangkan sajalah yang dapat menjadl po- 

kok persetujuan. Atau dengan perkataan la in ,  bahwa semua 

hak yang bukan merupakan obyek persetujuan juga bukan am- 

rupakan obyek dadlng*

Dengan demikian terjawablah sudah permasalahan per- 

tama, yang saya kemukakan dalam pembahasan sk rip s i ln l ,  

bahwa semua sengketa perdata tidak  dapat dlselesalkan de

ngan jalan dadlng menurut pengertlan pasal 1851 BV* Valau- 

pun hakim mempunyai kewajlban untuk menyelesalkan sengketa 

perdata para plhak dengan ja lan  damai, sep erti yang disya- 

ratkan oleh pasal 130 ayat 1 HIR.
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Subekti dan T jitrosu d ib io , Kltab Undang-undang 
Hukun Perdata, terjemahan, c e t. I l l ,  Pradnja Paramita, 
Jakarta, I960, h. ij02.

■̂2VirJono *rodj odifcoro, Hukum Perdata Tentang **gr-  ̂
aetuj^n-^ersetu^uan Tertentu. ce t. V, Sumur Bandung, Ban-

^ S oe to jo  ^rawirohamidj o jo  dan Marthalena Pekan, 
Hukum Perikatan, Blna Ilmu, Surabaya, 1979, h* 87*

^Subekti dan Tjitrosudibio, op. cit., h. 293*

^Soetojo Prawirohamtdjojo dan Marthalena Pohan, 
op. cit.. ho llif*

^■^Wirjano frodjodikoro. op0 cit.. h. 151.

*®Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan,
lOCo c l t .

^tfawancara dengan Palar, Pengacara, 17 Jan^ari 
<81, di Surabaya.

^Subekti dan T jitrosu d ib io , lo c . c i t o

2^Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. c e t . XXII, 
Intermasa, Jakarta ,l$7o  Iselanjutnya disingkat Subekti 
IX ), h. 14.

22Ib id .

2^Undang-undang No« 1 tahun 19714- dan P.P* Ho. 9 
tahun 1975» Karya Anda, Surabaya, 1975* 21.
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PELAKSANAAN dau perahan perdamaian

Dalam pe mb aha 3 an yang la lu  dapat dlsimpulkan b&hva 

tidak semua sengketa perdata dapat diselesaikan dengan ja 

lan dadlng* Sekarang yang menjadl pertanyaan d l manakah 

dadlng Itu  dlbuat, apakah dadlng hanya b isa  dlbuat di peng

adilan at auk ah dadlng bisa dlbuat balk d i dalam, maupun d i 

luar pengadilan. Untuk itu  marilah k it  a t e l i t i  perumusan 

pasal 1851 BV.

Kembali kepada pengertlan dadlng, d l mana dadlng a- 

dalah persetujuan timbal ba llk  untuk menyelesalkan dan men- 

eegah tlmbulnya suatu perkara perdata* Sedangkan yang d i-  

maksud dengan perkara perdata d i s in l adalah sengketa per

data yang sudah ditanganl oleh lembaga peradilan. Maka da

r l  perumusan pasal 1851 BV secara gramatlkal dapat saya 

tafslrkan bahwa:

1 . dadlng dapat dladakan d l dalam pengadilan (menyelesal

kan perkara perdata);

2. dadlng dapat dladakan dl luar pengadilan (mencegah tlm

bulnya suatu perkara perdata).

Dalam buku-bukunya balk V irjono ^rodjodikoro, mau- 

pun Subekti tldak saya jumpai penafsiran pasal 1851 BV se- 

demlklan rupa. Tetapi penafslran semacam Itu  dlbenarkan 

oleh S u bek ti.^

19
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X • Perdamaian Di dalam Pengadilan

Pada penmilaan sidang dl mana kedua belah plhak ha- 

d ir , hakim diwajibkan untuk berusaha mendamalkan mereka 

(pasal 130 ayat 1 HIH) . Pasal in i  dapat d ita fs irkan , bah* 

va hakim hanya mempunyai kewajiban mendamalkan para, plhak 

yang bersengketa Itu  pada permulaan sidang. Supomo menga

takan "peraturan tersebut kurang tepat oleh karena pada 

permulaan sidang, hakim belum dapat mengetahui bagalmana 

duduk perkara sesungguhnya'l  ̂ Saya sependapat dengan Su

pomo, dl mana setelah hakim mengetahui dengan pastl akan 

duduk perkaranya baru diusahakan untuk adanya da dingo Dan 

selama proses pemerlksaan perkara itu  berja lan , maslh d l- 

mungklnkan adanya dadlng bahkan sampal tingkat banding.

Pasal 130 ayat 2 HIB menyatakan, "Jifca perdamaian 

yang demikian itu  dapat d icapai. maka waktu bersidang d i-  

perbuat sebuah akte ten tang itu , dalam mana kedua belah 

plhak dihukum akan menepati perjan jlan  yang dlperbuat itu ,

surat mana akan berkekuat&n dan akan dljalankan sebagai
26putusan yang b lasa". Ada t ig a  hal yang menarlk darl pe- 

rumusan pasal in i yaltus

a. Sebuah akte. Akte ln l dlbuat setelah kedua belah plhak 

sepakat untuk menyelesalkan perkara mereka dengan ja lan  

damal ( l ih a t  lampiran). Dl dalam praktek sebelum akte 
itu  dlbuat, para plhak membuat perjan jlan  perdamaian 

yang dltanda tangani oleh kedua belah plhak dan perjan- 

Jian In ilah  yang menjadl dasar untuk dibuatnya akte se-
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perti yang dimaksud oleh pasal 130 ayat 2 HIR tersebut; 

b. kedua belah plhak dlhukum untuk mentaatl perjanjian yang 

disepakatlnya* Dalam klausula In i te r l ih a t ,  bahwa pene- 

kanaanya te r le tak  pada pentaatan perjan jian  yang telah 

dibuat oleh kedua belah pihak untuk dllaksanakan;

Co kekuatan aktenya* Akte tersebut mempunyal kekuatan dan 

akan dijalankan sebagai putusan biasa* Padahal perjan

jia n  perdamaian yang dituangkan dalam akte tersebut bu- 

kan merupakan (h a s ll) pertimbangan hukum para hakim, 

tetap l perjanjian tersebut ada karena kehendak kedua 

belah plhak secara sukarela* Justru d l s ln ilah  letak  ke- 

Istimewaan dadlng yang diadakan d l dalam pengadllan. 0-  

leh karena itu , kekuatan aktenya mempunyal kekuatan ek- 

sekusi* Hal in i  mengingat,

(1) akte tersebut berkepala "DEMI KEADTXAtf berdasaf^ati 

KETUHANAN YANG- MAHA ESA" yang disebut juga mempunyal 

t l t e l  eksekutorial;

(2 ) sepertl yang dikemukakan d l atas, bahwa akte terse

but penekanannya te r le tak  pada pentaatan perjan jian  yang 

telah  dibuat oleh kedua belah plhak untuk dieksekusi.

Pasal 130 ayat 3 HIR menyatakan, bahwa "keputusan
27yang sedemikian Itu  tidak d iljlnkan  banding"* Soepomo me- 

ngatakan, bahwa tidak d l l  j  lnkannya putusan tersebut untuk 

banding, karena dadlng Itu  ada, atas perse tujuan para p i-
* 28

hak dan atas tanggungan mereka sen d iri"* Bag! saya pe-
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zz

runusan pasal tersebut sebalknya tldak per In  ada, sobab 

perumusan tersebut dengan kata la in  berbunyi: akte perda

maian itu  tldak b isa  dibanding* Sejak kapan akte Itu  bisa 

dibanding? Semua ins an hukum akan tahu, bahwa akte Itu  t l 

dak bisa dlbanding* Saya punya pemiklran klausula tersebut 

dlhapus saja, aebab ada kemungkinan menyesatkan anggota ma

syarakat dalam menafsirkan pasal 130 ayat 3 HIH sedemikian 

rupa sehingga dadlng itu  adalah keputusan hakimo

Untuk perbandingan, marilah k ita  lih a t  pasal 31 HV 

(Reglement Rechtvordering)• Reglement Rechtvordering ada

lah hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Ero- 

pah. Dalam pesal 31 nya disebutkan, bahwa hakim setiap  wak- 

tu member! kesempatan untuk dadlng, dan apablla perdamaian 

te r ja d l, maka dibuatlah dan ditanda tangani oleh para p l

hak suatu prose 3 verbal- dal cm p:r naea verbal dik^lu-
29arkan dalam bentuk eksekutorlal* Jadl dadlng yang dibu- 

at dl Pengadilan Itu  dalam bentuk proses verbal yang d i

tanda tangani oleh para plhak dan mempunyai kekuatan ekse- 

kusi karena mempunyai t i t e l  eksekutorlal* Klausula ln l le -  

bih halus jik a  dibandingkan dengan pasal 130 HIR, sebab 

unsur perjanjiannya masih menonjol dan penekanannya te r le -  

tak pada eksekusinya, sehingga tldak menlmbulkan penafsIr

an bermacam-macam*

Kembali kepada kekuatan hukum dadlng menurut pasal 

130 HIR, di mana dading mempunyai kekuatan eksekutorlal., 

maka pelaksanaan dading bisa dipakaafcan, sehingga dadlng
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yang dladakan di Pengadllan mempunyal peranan untuk meng- 

akhiri semua perkara perdata secara tuntas*

2* Perdamaian Dl luar Pengadllan

Berbeda dengan perdamaian yang telah  berhasil d lla -  

kukan oleh hakim di dalam sidang, adalah perdamaian yang 

dilakukan oleh pihak-pihak send lri d l luar sidang, walau- 

pun tujuan diadakannya dadlng tidak la in  untuk mengakhlri 

sengketa perdata dl antara para pihak yang sedang berseng- 

keta. Kalau darl uraian yang baru la lu  dikatakan, bahwa 

perdamaian yang dladakan dl dalam pengadllan pelaksanaan- 

nya dapat dlpaksakan; sekarang bagaimana dengan pelaksana- 

an perdamaian yang dl luar Pengadllan? Perdamaian yang d i

buat oleh notarls misalnya* Apakah perdamaian semacam in i 

juga tidak dapat dlpaksakan pelaksanaannya? Untuk itu  per- 

lu dladakan pembahaaan leb ih  lan ju t* sepertl yang akan d i-  

uralkan d i bawah in i .

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notarls menyatakan seba

gai berikut:

Notarls adalah peja£at"pmum yang satu-satunya berwe- 
nang membuat akta otentlk  mengenal seraua perbuatan, 
perjanjian, dan ketetapan yang diharuakan oleh per- 
Aturan umum atau yang dlkehendaki oleh yang berkepen- 
tlngan, agar dengan akte oten tlk , men j am in kepastian 
dlnyatakan tanggalnya, menylmpan aktanya, dan member!- 
kan {posse, aalinan dan petlkannya, semuanya itu  sebe- 
g ltu  jauh pembuatan akta itu  tldak~ juga ditugaskan pa
da atau dikecuallkan kepada pejabat ujnun lalnnya .30

Dari bunyl ketentuan pasal 1 Peraturan Jabatan Notarls

tersebut, dapat d ljelaskan, bahwa notarls sebagai pejabat

m T lT I
FBt; pi 'STAK AAN 

“ UNTVERSITA3 AIRLANGGA** 
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uanun sela ln  bervenang membuat a let a otentik mengenai semua 

perbuatan, persetujuan, dan ketetapan yang diperintahkan 

oleh peraturan umum atau dikehendakl oleh yang bersangkut-* 

an Juga dapat memberikan grosse, salinan dan petikan da

r l  akta otentik tersebut. Kenmdian pasal IA  Peraturan Ja- 

batan Hotaris me nyatakan:

Kepada setiap  orang yang langsung berkepentlngan pada 
sesuatu akta notaris , para a h li waris dan penerima 
haknya dapat dlberi&an grosse* Grosse itu  sebagaimana 
halnya dengan arrest dan keputusan harus memuat
dl atasnya perkataan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketu- 
hanan Tang Maha Esa" dan sebagai penutup: nDiberikan 
sebagai grosse pertama11 dengan menyebutkan nama darl 
orang atas permintaan slapa itu  dilakukan, serausnya-, 
itu  dengan ancaman denda Rp 25*00 sampal Rp 100,00*

Berdasarkan kstentuan pasal I4.I Peraturan Jabatan Notar is  

jn i dapatlah diketahui, bahwa grosse pertama yang bagian 

kepalanya memakai "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Tang Maha Esa", dlsamakan dengan putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga mempunyai 

kekuatan eksekutorlal* Leblh lan ju t GHSL Tobing mengata

kan yang dimaksud dengan grosse adalah: "salinan (pertama) 

atau kutipan secara perkecualian yang dlbuat dalam bentuk
32

eksekutorlal * * * • •

Dari hubungan antara pasal 1 dan pasal Ip . tersebut, 

dapat (fiitarik kesimpulan, bahwa notaris mempunyai wewenang 

untuk membuat akte dengan memberlkan grosse bag! setiap  

orang yang menghendakinya* Bagaimana halnya dengan perda

maian? Apakah perdamaian juga b isa dlbuat oleh notaris de

ngan memberlkan grosse, sehingga perdamaian yang dladakan
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oleh notarls tersebut mempunyal kekuatan eksekusl? Kalau 

melihat perumusan pasal 1 dan pasal I4.I memang b lsa« Seper- 

t l  yang dikemulcakan oleh Soebicno Danoesastro, bahva: no- 

tar is  dapat membuat akta perdamaian dengan memberikan groa- 

se pada para plhak yang menghendaklnya, dan perdamaian te r-  

aebut mempunyal kekuatan ek sek u s lB aga im an a  dengan ek- 

sekusinya? Leblh lan ju t Soeblono mengatakan, eksekuslnya 

dapat dimintakan kepada Pengadllan*

Memang betu l, apablla k ita  berp ijak  pada Peraturan 

Jabatan Notarls, bahwa notarls bisa membuat akta perdamai

an dengan diberlkan grosse* Masalahnya «fran la in  apablla 

k ita  melihat pasal 22ij. HIR, d i mana dalam pasal tersebut 

dlnyatakan:

Surat grosse darl akta h lpo tik  dan surat utang, yang 
dibuat d l hadapan notarls d l Indonesia dan yang kepa- 
lanya memakal perkataan "Demi Keadilan BerdflaarVin 
Ketuhanan xang Haha Esa" berkekuatan sama dengan pu
tusan hakim, jlk a  surat yang demlklan itu  tidak  d i-  
tepatl dmgan ja lan  damal, maka perlha l menjalankan- 
nya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan Ketua 
pengadllan negerl • • • *324.

Darl pasal 221* ayat 1 HIK tersebut dapat dlketahui, bahwa 

hanya pada akta h lpotik  dan surat hutang saja , notarls b i 

sa memberlkan grosse dengan t i t e l  eksekutoria l. Dengan de- 

mi kian menurut pasal in i notarls  tldak dapat membuat seraua 

akta yang d lserta i grosse termasuk halnya dengan akta per

damaian* Bagaimana kalau perdamaiannya itu  xnengenai hu

tang? Notarls Lukito mengatakan, bahwa notarls dapat mem

buat akta perdamaian xnengenai hutang yang d ls e r ta i dengan
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grosse sepertl yang dinyatakan dalam pasal 221\. ayat 1 HIE 

tersebu t*^  Tetapi kedua notaris tersebut tetap berpendl- 

rian, bahwa sennia akta dapat dlbuat oleh notaris dengan 

diberikan grosse, apabila pihak-pihak yang berkepentingan 

menghendakinya dengan dasar pasal 1 dan pasal l± l Peratur

an Jabatan Notaris* Saya punya pendirian, bahwa akta per

damaian yang d iserta i grosse dapat dlbuat dan dimintakan 

kepada notaris, selama akta perdamaian tersebut mengenai 

utango Dan akta tersebut mempunyai kekuatan eksekusi, di 

mana eksekuslnya bisa dimint akan pada Pengadilan*

Perdamaian di luar Pengadilan, di samping b isa d i-  

adakan di hadapan notaris tldak  menu tup kermmgkinan d i-  

adakan oleh para plhak sendlrl dalam bentuk akta d i bawah 

tangan* Subektl mengatakan, bahwa: perdamaian yang dlada

kan d i luar Pengadilan tidak mempunyai kcTcur.t&n sksskusl, 

perdamaian semacam itu  hanya berkekuatan sebagai persetu

juan kedua belah plhak s a ja *^  Jadl pelaksanaannya tergan- 

tung darl kedua belah plhak* Tetapi apablla perdamaian yang 

dladakan d l luar Pengadilan Itu  k ita  hubungkan dengan pa

sa l 1858 BV masalahnya adalah la in .

Pasal 1858 BW menyatakan, bahwa: "Segala perdamai-

an mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti
37putusan dalam tingkat pengjiabisan ♦ Kata sepertl 

di s in l tentunya mengandung pengertlan tidak sama* Tetapi 

Subektl menegaskan, bahwa perdamaian itu  mempunyai kekuat

an yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang te lah  _____
| M l L IE

PE1? nr STAK AAN 
“ UNTVT1 vITAS AIRLANGGA"

s U V A R A V A
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meznperoleh kekuatan hukum yang tetap* Seperti yang telah 

a ay a ainggung pada pormulaan bab in i ,  bahwa secara graraa- 

t ik a l pasal 1851 mengandung pengertian, perdamaian itu  

dapat dladakan d i dalam dan d l luar pengadllan, Dengan 

demiklan dari p©mums an pasal 1853 BV dalam hubungannya 

dengan pasal 1351 BV dapat d lta r lk  pengertian, bahwa sega- 

la  perdamaian, balk yang dladakan dl dalam pengadllan, ma

il pun yang di luar pengadllan mempunyal kekuatan hukum se

p erti atau sama (penegasan Subekti) dengan ke putusan ha

kim yang telah  mempunyal kekuatan yang tetap* Atau dengan 

kata la in  perdamaian di luar pengadllan mempunyal kekuat

an eksekusl« Tetapi sayang, dalam pelaksanaannya sanga.t 

tergantung para pihak, karena lembaga eksekutomya tidak 

ada«

Demiklan uraian pembahasan permasalahan kedua dalam 

penulisan skripsi in i ,  d i mana dapat d lta r lk  keslmpulan, 

bahwa dengan dikaitkannya pasal 1353 BV dengan pasal 1851 

BWf perdamaian yang dladakan d i luar pengadllan mempunyal 

kekuatan eksekusl* Tetapi dalam praktek pelaksanaannya t i 

dak mungkin, sebab lembaganya yang mengeksekusi tidak ada* 

Sehingga dapat dikatakan, bahwa lembaga perdamaian dl lu 

ar pengadllan Juga mempunyal peranan untuk menyelesaikan 

sengketa perdata, walaupun pelaksanaannya bergantung kepa

da para pihak. Hal In i memang tidak menutup ke mungkin an 

adanya permasalahan baru, te tap i dengan dibuatnya perda

maian dalam bentuk te r tu lis  seperti yang disyaratkan oleh
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pasal 1851 ayat 2 BW sudah mempunyai kekuatan pembuktian.

^^Hfawancara dengan Subektl, bekas Ketua Mahkamah 
Agung, 29 A p ril 1981, di Bandung*

25^Supcmo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, 
cet, V, Pradnja Pararaita, Jakarta, 1972, h* &1*

26Soe3i l o ,  op. c itp . h0 880

27Ib ld .

28Supomo, op* c i t * . h, 62.

29Wawancara dengan Palar, Pengacara, 17 Januari 
•81, d i Surabaya.

^GHSL* Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Bagian
I ,  Esa, Jakarta, 1979, hT 17* :

^*GHSL* Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Bagian ■ 
I I I ,  Eaa, Jakarta, 1979, ho 30.

32Ib ld . . h. 13 .

"^Wawancara dengan Soebicno Damoesastro, Notaris,
19 Pebruari *81, d i Surabaya.

^ S o es ilo , op* o it * .  h. 160.

^Wawancara dengan Lukito, N otaris, 20 pebruari *81, 
d l Surabaya*

^Subektl, Hukum Acara Perdata* cet* I ,  Ekonomi, 
Bandung, 1977 (aelanjutnya diaingkat Subektl I I I ) ,  h. 59*

^Subekti dan T jitroaud ib io , op* c i t * , h* U-03*
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BAB I I I  

PEMBATALAN PERDAMAIAN

Pasal 1858 ayat 2 BV menyatakan: ttTidaklah dapat 

perdamaian itu  dlbantah dengan alasan kekhilafan mengenai 

hukum atau dengan alasan salah satu pihak d iru g ikan "*^  

Darl perumusan pasal in i ,  dapat diketahui bahwa pembatal- 

an dadlng tidak dapat dladakan dengan dalih?

a, kekhilafan mengenai hukumnya, Hal in i dapat dimengerti 

mengingat, bahwa dading itu  dibuat dengan adanya pengor

banan para pihak untuk melepaskan haknya* Dan kesadaran 

akan pelepasan haknya yang dituangkan dalam bentuk perjan

jian  itu  tentunya sudah didasarkan pada hukum;

b. salah satu pihak dirugikan* Tidak dapat dlbatalkannya 

perdamaian dengan alasan In i adalah wajar dan dimengerti, 

sebab perjanjian yang dibuat oleh para plhak itu  adalah 

kesepakatan mereka bersama* Secara r a t io  adalah janggal* 

apablla sesuatu yang sudah disepakatl bersama dan kesepa

katan bersama di antara para plhak itu  te r ja d i didasarkan 

pada pengorbanan para plhak untuk melepaskan haknya seca

ra suka re la , kemudian dibatalkan dengan alasan karena roe- 

rasa dirugikano

Valaupun perdamaian tldak dapat dibatalkan dengan 

alasan-alasan seperti yang dlkemukakan tersebut d l atas* 

namun perdamaian dapat dibatalkan dengan alasan sebagai 

berlkut:

29
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a* karena te r jad i suatu kekhllafan mengenai orangnya atau 

mengenai pdkok perselislhannya (paaal 1859 ayat 1 BW); 

b* te r ja d i penipuan atau paksaan (pasal 1859 ayat 2 BV); 

c* kesalahan paham tentang duduk perkara, mengenai suatu 

alaa hak yang bata l, kecuall apablla para plhak dengan 

perayataan tegas telah  mengadakan perdamaian tentang 

pembatalan perdamaian Itu  (paaal i860 BV); 

do diketemukannya surat-eurat yang kemudian dinyatakan 

palsu (pasal 1861 BV); 

e* tidak diketahui oleh para pihak, pada waktu dading su

dah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 1862 

BV);

f o  diketemukannya surat-surat yang sengaja disembunyikan, 

yang semula surat-surat tersebut tldak dikenal dan 

surat-surat tersebut mengenai hak-hak terten tu  (pasal 

1863 Btf) . 39

Dengan dinrangklnkannya pembatalan terhadap perdamaian de

ngan alasan-alasan sepertl yang dikemukakan ta d i, kemudi

an tlmbul pertanyaan, upaya apakah yang dipergunakan un

tuk membatalkan perdamaian? Hal in i  tentu saja b isa  te r ja 

di misalnya, setelah perdamaian itu  ada, te tap i kemudian 

diketemukan surat-surat yang palsu, atau te r ja d i adanya 

penipuan*

Subektl msnyatakan, ada dua cara untuk memlnta pem— 

batal an perjanjlan itu . "Pertama, plhak yang berkepenting- 

an secara aktip sebagai penggugat minta kepada hakim supa-
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ya perjanjian itu  dibatalkan. Cara kedua, menunggu sampai 

ia  digugat d i depan pengadllan untuk memenuhi perjanjian 

te rseb u t"*^  Tetapi apakah cara tersebut dapat dlperguna- 

kan dalam pembatalan perdamaian?' Mengingat bahwa perdamai

an itu  mempunyal kekuatan hukum seperti keputusan pengadil- 

an yang tetap.

Seorang pengacara be mama Palar raengatakan (yang 

mendasarkan d ir i  pada pendapat Asser), dengan melihat pa-, 

sal 1858 BV bukan b era rti dapat dikatakan bahwa dading 

sama dengan in kracht van gewijsde, karena d i s in l k ita  

berhadapan dengan dua hal yang tidak sejen is, ya ltu : 

a* dading adalah perjan jian;

b. in  kracht van gewijsde adalah keputusan hakim yang te 

lah mempunyal kekuatan hukum tetap®^

• Dengan demiklan upaya pembatalan yang dlsebutkan pertama 

adalah seperti pembatalan pada perjanjian blasa, tetap i 

mengenai upaya pembatalan yang dlsebutkan pada bagian ke

dua, hanyalah dengan upaya hukum peninjauan kembali te r -  

hadap putusan hakim yang te l ah mempunyal kekuatan hukum 

yang b e rs ifa t tetap. Pendapat In i berlaku balk bag! dading 

yang dladakan di pengadllan, maupun yang dladakan d i luar 

pengadllan. Sebab jik a  hal tersebut (dading yang dladakan 

dl dalam pengadllan) dlhubungkan dengan penafsiran pasal 

31 RV, dading adalah hanya suatu bentuk proses verbal yang 

mempunyal kekuatan eksekutorlal®

Jadi berdasarkan uraian tersebut dl atas, dadlng
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apablla dihubungkan dengan pasal 31 RV, bukanlah. sebagai 

keputusan pengadilan karena menurut Palar hanya sebagai 

proses verbal yang mempunyal kekuatan eksekutorial* Ke- 

simpulan selanjutnya yang dapat d lta r lk  berdasarkan pen- 

dapat sarjana in i ia lah , bahwa dading upaya pembatalannya 

seperti per janj ian blasa* Hal In i berlaku bagi dading yang 

dladakan d l dalam pengadllan maupun yang dladakan dl luar 

pengadllan,

Bagaimana halnya dengan dading yang dibuat di da

lam pengadilan menurut pengertian pasal 130 HIR? Seperti 

yang telah saya singgung pada uraian yang la lu  (Bab I I )  

dlsebutkan, bahwa apablla hakim dapat mendamaikan para p l

hak yang bersengketa maka dibuatlah sebuah akte, dan akte 

tersebut berkekuatan dan akan dijalank&n seperti putusan 

biasa* Dengan demiklan apakah upaya pembatalan dading me

nurut pasal 130 HIR sama dengan pasal 31 RV?

Seperti halnya Palar, V irjono ^rodj odikoro juga me- 

nyatakan, meskipun dalam pasal 1858 ayat 1 Btf ditentukan 

bahwa suatu dadlng mempunyal kekuatan b e rs ifa t  tetap, in i 

tidak b era rtl tidak ada perbedaan sama seka li antara da

ding dengan putusan hakim* Perbedaan yang terpenting ada

lah, bahwa dadlng tetap merupakan suatu persetujuan, se

dan g putusan hakim yang b e rs lfa t  tetap  tidak la g l  dapat
k2

dibatalkan secara yang dapat dlperlakukan terhadap dading- 

Dari pendapat Wirjcno in i ,  dapat dlketahui bahwa dadlng 

tldak dapat disamakan dengan in  kracht van gewijsde dan
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upaya pembatalan dading adalah sepertl pada perjan jlan b ia - 

sa. Saya sependapat dengan apa yang dikemukakan olefc U ir- 

jm o  tersebut, te tap i yang masih perlu aaya tanyafcan yaitus 

apakah dadlng yang dlbuat d i pengadilan upaya pembatalan- 

ny« juga eeperti pada perjanjlan biaaa? Sebab Wirjono t i 

dak menjelaskan apakah yang dimaksud adalah juga termasuk 

dading dalam pengertlan yang dladakan di pengadilan. Jika 

yang dimaksud oleh Wirjono tersebut adalah dading dalam pe- 

ngertian dading d l dalam dan d i luar pengadilan, maka upa

ya pembatalan terhadap dading yang dladakan d i dalam peng

adilan adalah sepertl pembatalan terhadap perjan jlan  biasa.

Subektl mengatakan, bahwa upaya pembatalan terhadap 

dading yang dladakan d i dalam pengadilan adalah lembaga 

penlnjauan kemball terhadap ke putusan hakim yang telah  mem- 

peroleh kekuatan hukum yang t e ta p .^  Yang dulu lazim dike- 

nal dengan nama Request c i v i l .  Apa yang dikatakan .Subektl 

tersebut memang selaras dengan penegasan Subektl send irl 

d l mana dikatakan bahwa dading itu  mempunyai kekuatan yang 

sama dengan keputusan hakim yang te lah  mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap. Untuk itu , marilah k ita  l ih a t  apakah 

yang menjadl dasar darl lembaga penlnjauan kemball putusan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap .

Menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1/1900, pe

nlnjauan kemball pada putusan yang telah  memperoleh keku

atan hukum yang tetap (dalam perkara perdata) dapat d lla -

m i l i k
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kukan atas da sap alasan-alasan sebagai berikut:

a. apablla putusan didasarkan pada suatu kebohongan 
atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui 
setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan 
saksi atau surat-surat buktl yang kemudian oleh hakim 
pidana dlnyatakan palsu;
b. apablla setelah perkara diputus. diketeraukan surat- 
surat yang palsu, te r ja d i penipuan atau dikemukakan- 
nya surat bukti yang menentukan* yang pada vaktu per
kara diperiksa tidak dapat dlketemukan;
c« apablla telah dlkabulkan suatu hal yang tidak d i-  
tuntut atau leb ih  dari apa yang dituntut;
.do apablla mengenai suatu bagian dari tuntutan belum 
diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; 
e* apablla antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu 
soal yang sama* atas dasar yang sama, oleh pengadilan 
yang sama atau sama tlngkatannya telah  diberlkan ke
putusan yang satu sama la in  bertentangan; 
f .  apablla dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ke- 
tentuan yang satu sama la in  bertentangan.l^

Dari perumusan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa 

apablla setelah perkara diputus kemudian dlketemukan su

ra t-surat yang palsu, te r ja d i penipuan atau diketemukan- 

nya surat-surat buktl yang menentukan d i mana pada vaktu 

perkara diperiksa tidak dlketemukan (bu tir  a dan b ), maka 

lembaga penlnjauan kembali baru dapat diperlakukan. Hal- 

hal tersebut (bu tir a dan b) juga dapat dijadikau alasan 

untuk adanya pembatalan dadlng* Sedangkan sep erti k ita  ke- 

tahui, bahwa dadlng yang dladakan d l pengadllan Itu  bukan 

merupakan keputusan hakim, bukan merupakan h a s il pertlm- 

bangan hukum para hakim, melainkan merupakan h a s il kese- 

pakatan para plhak yang bersengketa* Tetapi dari h as il 

kesepakatan para pihak kemudian dibuatlah oleh hakim sebu- 

ah akte, dan akte tersebut berkekuatan dan akan di ja lan - 

kan seperti keputusan hakim biasa (pasal 130 ayat 2 HIR)
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yang oleh Subektl paaal tersebut d ita fsirkan , bahwa akte 

perdamaian Itu  mempunyai kekuatan sepertl suatu putusan 

hakim biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

(in  kracht van g e w ljs d e ).^  Oleh karenanya upaya pembatal

an dading d i dalam pengadilan adalah lembaga penlnjauan 

kemball kepada ke putusan hakim yang telah memperoleh ke

kuatan hukum yang tetap. Dl s ln llah  le tak  perbedaan dading 

menurut pengertlan pasal 130 HIR dengan pasal 31 RV. Dan 

menurut saya, bentuk dading yang demikian in ila h  (pasal 

31 RV) yang lebih tepat, sebab unsur perj an jiannya masih 

ke 11 ha tan menonjol dan eksekusinya bisa dijalankan oleh 

pengadilan.

Dari pembahasan dalam bab In i dapat d lta r lk  kesim- 

pulan, upaya pembatalan untuk dading yang dladakan di lu 

ar pengadilan adalah sepertl halnya pembatalan terhadap 

perjanjlan biasa, ya itu  dengan mengajukan gugatan kepada 

pengadilan; sedan gkan untuk dading yang dladakan d i dalam 

pengadilan upayanya adalah lembaga penlnjauan kemball ke

pada keputusan yang telah. memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap.

38Subektl dan T jitrosu d ib io , op. c i t . , h. 403*

39

Ij-0

Ib id .

Subektl, Hulcum Perjan.1 lan, c e t. VI 
Jakarta, 1979 (selanjutnya disingkat Subektjl IK

i v , PeW u#™kaan
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^Vawancara dengan Palar, Pengacara, 17 Januari
1981, d l Surabaya,

^W irjono Prodj odikoro, op, c l t , , h, 153*

^tfavancara dengan Subekti, bekas Ketua Mahkamah 
Agung, 29 A p ril 1981, d i Bandung,

^Peraturan Mahkamah Agung Ho. 1 Tahun 1980, Hukum 
dan Keadllan. No, 5 Tahun ke IX, September 1980, h. 71.

^Subekti I I I ,  lo e . p i t . .
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P E N U T U P

Setlap sengketa yang te r ja d i d l dalam masyarakat, 

effeknya pastl menlmbulkan ketegangan terhadap hubungan 

kemasyarakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, Kete

gangan tersebut tidak hanya te r ja d i pada para pihak saja, 

melainkan raeluas hingga pada keluarga pihak-pihak yang 

berperkara, Demiklan pula tentunya dengan sengketa yang 

b e rs ifa t keperdataan. Keadaan semacam in i sangat tldak k i

ta inginkan. Oleh karenanya perlu aegera diambil ja len  ke- 

luar untuk penyelesaiannya. Dalam menyelesalkan sengketa 

yang b e rs lfa t keperdataan tad l, sebagian besar aaggota 

masyarakat menggunakan cara dengan mengajukan gugatan ke

pada pengadilan untuk mendapatkan keputusan, Secara yu rl- 

d is, putusan pengadilan memang dapat menyelesalkan perseng- 

ketaan itu , namun putusan pengadllan tldak  menghalangi tim- 

bulnya permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa* 

Lebih-lebih apablla putusan tersebut dirasakan tidak ber- 

kenan dl h a tl pihak yang dikalahkan*

Melihat akibat yang demiklan in i ,  dading yang k ita  

kenal aebagai lembaga hukum untuk menyelesalkan dan mence- 

gah adanya suatu perkara dapat dipergunakan sebagai sarana 

untuk menyelesalkan sengketa perdata dengan tldak menimbul- 

kan akibat seperti tersebut d i atas* Dari uraian yang te r -  

dapat dalam bab-bab terdahulu, dapat d lta r lk  kesimpulan

37
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sebagai b as il pembahasan perdamaian ( dading) dalam penu

lisan  skripsi in i :

1. Tidak semua penyelesalan sengketa perdata dengan Jalan 

damai dapat dikatakan dadlng menurut pengertlan pasal 1851 

(1 dan 2)BW mengingat, bahwa untuk adanya dading d iperlu - 

kan syarat-syarat khusus di samping harus terpenuhinya per- 

syaratan adanya perjanjlan pada umumnya:

a . didahului adanya perselisihan;

b. adanya pengorbanan para plhak untuk melepaskan sekedar 

haknya;

c. dladakan secara suka re la ;

d. dladakan secara te r tu lis .

2. Tidak semua bentuk persengketaan perdata dapat disele-* 

saikan dengan jalan dading (perdamaian) menurut pengerti- 

an pasal 1851 BV, melalnkan hanya sengketa perdata yang 

masuk lapangan hukum hart a kekayaan saja yang dapat d ise- 

lesaikan dengan ja lan  dadlng.

3* Menurut penafsiran secara gramatikal, bahwa dading da

pat dladakan d l dalam dan d i luar pengadilan® 

l±m Dading dl dalam pengadilan pelaksanaannya dapat dipak- 

sakan oleh pengadilan, sehingga dapat dikatakan, bahwa da

ding d i pengadilan mempunyai peranan untuk menyelesalkan 

sengketa perdata dengan tuntas; sedangkan dading d l luar 

pengadilan secara t e o r l t is  mempunyai kekuatan eksekusl 

tetap i lembaga eksekutornya tidak ada, sehingga pelaksa

naannya bergantung pada para plhak untuk mentaatinya*
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$• Valaupun dikatakan, bahwa dading itu  mempunyal kekuat

an hukum seperti keputusan hakim yang telah  memperoleh ke

kuatan hukum yang tetap, te tap i upaya pembatalan dading 

yang di luar pengadilan adalah upaya pembatalan seperti 

halnya terhadap perjanjian biasa yaitu  dengan jalan  menga- 

jukan gugatan kepada pengadilan; di samping itu , me ski pun 

dading yang diadakan d i pengadilan itu  bukan merupakan ke

putusan hakim (berupa akta), te tap i karena akta tersebut 

dapat dijalankan seperti keputusan hakim biasa, maka upa

ya pembatalan terhadap dading di pengadilan adalah lemba

ga peninjauan kembali kepada keputusan yang telah. memper- 

oleh kekuatan hukum yang tetap*

Sebagaimana halnya dengan perjan jian yang la in , per

damaian (dading) sebagai salah satu bentuk perjanjian je -  

las memiliki beberapa kelemahan yang mungkin dapat menim- 

bulkan ketidakpastian dan keragu-raguan pada para pihak 

yang tersangkut dalam perdamaian yang disepakatinya, Oleh 

karena itu  perlu saya kemukakan beberapa buah saran seba

gai berikut:

lo Mengingat, bahwa dading bertujuan untuk mengakhiri seng

keta perdata dengan ja lan  damai (dadlng di tempatkan pada 

t i t e l  terakhir buku ketiga BV), d i mana penyelesaian de

ngan jalan damai tersebut para pihak harus mengorbankan 

sekedar haknya dengan suka re la , mengingat juga bahwa da

ding yang diadakan d i luar pengadllan itu  mempunyal kekuat

an eksekusl (secara t e o r i t i s ) ,  d i samping itu  mengingat
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ko

•
bahwa dading dibuat dalam bentuk te r tu lis , maka apabila 

salah satu pihak tldak mau mentaatl atau me laics anakan per

janjlan yang.telah mereka sepakati tersebut, maka pelaksa- 

naannya dapat dimintakan kepada pengadilan, sebab dengan 

adanya kekuatan eksekusi dalam dading (1853 BW), b era rti 

dading tidak dapat diganggu gugat.

2. Dengan adanya persyaratan di mana dading harus dalam 

bentuk te r tu lis , maka para pihak yang mengadakan p er jan ji-  

an perdamaian (d i luar pengadilan) itu  harus je la s  dalam 

me mb oat klausula perjanjlan* Hal in i untuk membedakan da

ding dengan perjan jian-perjan jian  lainnya* Klausula yang 

saya anggap penting, ya itu  la ta r  belakang yang menyebab- 

kan terjadinya perselisihan, kemudian pengorbanan para p i

hak untuk melepaskan a eke dar haknya itu  a an pai sejauh ma

na « Dengan demikian mudah untuk diketahui, bahwa perjan

jlan  tersebut adalah perjan jlan perdamaian.
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A k t a  -  P E R D A M I A N

Pasal 130 (2 ) R .I.B .

No. : 719 Pat.'

_ DSMI EEADILAN BERDASARKAN KETUHANAH Y.M.E.

Pada hari i n i .........., tanggal •••••» dalam per3ldang-

an umum Pengadilan Negeri d i • • •••• , yang mengadili per

kara perdata, telah  datang menghadap:

A. bertempat tinggal d i .......... , pekerjaan se-

bagai penggugat«

m e 1  a v  a n

B. bertempat tingga l di « . . . o o #  pekerjaan • <>«»•, se- 

bagai tergugat.

yang atas pertanyaan masing-masing menerangkan, bersedia 

untuk menyelesalkan dengan suatu perdamaian, perkara an- 
tara mereka yang diajukan kepada Pengadilan Negeri d l •.

. dengan surat gagatan tertanggal ........ , yang terdaf^

tar d i Kepaniteraan Pengadilan Hegeri tersebut atas N o .:

• «••••». dan untuk Itu  mengadakan persetujuan sebagal ber- 

ikut:

bahwa......... . . . . . . . . ........... . . . • • . • •  ( i s l  persetujuan)

setelah persetujuan itu  d lca ta t dan dijalankan kepada 

kedua belah pihak, maka mereka masing-masing meneguhkan 

persetujuan itu .
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Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan seperti 

berikut:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar bunyinya persetujuan tersebut ; 

Mengingat akan pasal 130 dari R ,I,B „ ;

M E H G A D I L I  s 

Menghukutn kedua belah pihak untuk menepati per

setujuan tersebut di atas*
*

Demiklan!ah diputus pada hari c o o ,  ta n g g a l.......... .

oleh Kami Ketua/Hakim Ketua Pengadilan Negeri d i 

......... dan pada hari itu  juga putusan tersebut Kand. ucap-

(Pengganti) dan kedua belah pihak yang berperkara.

kan di ha da pan umum, dengan d ihad iri oleh Panitera

Panitera (pengganti) Ketua/Haklm Ketua

BIAYA-BIAYA :

Biaya penetapan hari sidang 
Upah penyerahan turunan , , .
Upah panggilan .....................
Ongkos j a l a n ........................
Redak31 putusan ...............
Meterai untuk putusan ........

• O • Bp,
Bp,
Bp,
Rpo
Bp«
Bp,

J u o 1 a h Rp. • o , •

m i l i k
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