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RINGKASAN 
 

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERDATA 
PADA PENGADILAN NEGERI 

 
Tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili 

segala permasalahan hukum yang diajukan kepadanya. Dalam kenyataan tidak 
semua hukum acara yang telah ada dapat menyelesaikan segala permasalahan 
hukum yang dihadapi oleh para pencari keadilan. Seringkali para hakim 
mengahadapi kendala bahwa apa yang dihadapinya tersebut tidak diketemukan 
dasar hukum acaranya untuk menyelesaikan secara mudah persoalan hukum acara 
yang tengah dihadapinya tersebut. Dalam keadaan demikian hakim atau majelis 
hakim yang bersangkutan tetap dituntut untuk dapat menyelesaikan ataupun 
memimpin acara persidangan perkara tersebut hingga selesai secara tuntas. 

Demikian juga halnya dalam memimpin siding pemeriksaan perkara-
perkara perdata, maka hakim ataupun majelis hakim yang bersangkutan tetap 
dituntut untuk dapat menyelesaikan acara persidangan hingga akhir walaupun 
ditengah acara persidangan menemui kendala kekosongan hukum acara sebagai 
misalnya. 

Yang dimaksud kewenangan hakim dalam tesis ini hanyalah meliputi 
tugas dan wewenang hakim pada pengadilan negeri yang diberikan oleh undang-
undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. 

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yang oleh 
Peter Mahmud Marzuki dikatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses 
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin 
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun langkah-langkah yang 
harus dilakukan dalam penelitian hukum adalah pendekatan masalah, sumber 
bahan hukum dan proses pengumpulan dan pengolahan data. Pendekatan masalah 
yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual.  

Adapun tindakan hakim selama memimpin pemeriksaan perkara perdata 
dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sebelum persidangan untuk pertama 
kalinya dilangsungkan dan selama proses persidangan berlangsung hingga 
mencapai putusan akhir. 

Adapun tindakan hakim atau majelis hakim sebelum persidangan pertama 
dilangsungkan antara lain meliputi mempelajari gugatan yang masuk, penentuan 
hari siding dan pemanggilan pihak-pihak berperkara. 

Dan tindakan hakim atau majelis hakim selama proses persidangan 
berlangsung hingga mencapai putusan akhir antara lain meliputi persidangan 
pertama dan mediasi, persidangan-persidangan lanjutan yang terdiri dari proses 
gugat ginugat, pembuktian surat, pembuktian saksi, persangkaan-persangkaan, 
pengakuan, sumpah, kesimpulan, pemeriksaan setempat dan sita jaminan. 

Pada akhir proses pemeriksaan perkara maka dilakukan musyawarah 
majelis hakim yang didalamnya dapat dirinci menjadi adanya unsur putusan 
hakim, mekanisme permusyawaratan majelis hakim dan dissenting opinion. 
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SUMMARY 
 

JUDGE AUTHORITY IN JUDGING CIVIL CASE IN STATE COURTS 
 

The main task of the courts is to receive, investigate and prosecute any 
legal issues presented to him. In fact not all the laws that already exist to resolve 
all legal issues faced by the justice seekers. Judges often face obstacles that they 
have to face is not found a legal basis for the show easily solve the legal problems 
facing the middle of it. In such circumstances the judge or the panel of judges 
concerned are required to remain to complete the trial or lead the event to 
complete the case completely. 

Similarly, in leading the hearings civil cases, the judge or the panel of 
judges concerned are required to stay to complete the trial until the end of the trial 
even amid the constraints to meet the legal vacuum as such. 

The definition of the authority of judges in this thesis only covers the 
duties and powers of district court judges provided by law on the subjects of 
judicial power. 

Research methods used were legal research by Peter Mahmud Marzuki 
said that legal research is a process for finding the rule of law, legal principles and 
legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The yuan steps must be 
done in the approach to legal research problems, sources of legal materials and 
process of collecting and processing data. Approach to the problem is the 
approach used in the legislations and conceptual approaches. The judge’s actions 
during the civil case led the investigation can be devided into 2 (two) parts that is 
before the first trial was held and during the trial process to reach a final verdict. 

The act of the judge or the panel of judges before the first trial to take 
place include a lawsuit to learn who entered, determining the day of the trial and 
calling parties litigants. 

And actions of the judge or the panel of judges during the trial process to 
reach a final decision included the first trial and mediation, further trials of the 
defendants sued, verification letters, witness evidence, conjecture, confessions, 
oaths, conclusion, examination local and seizure guarantees. 

At the end of the case examination process conducted deliberations in 
which judges can be broken down into elements of that verdict, the panel of 
judges deliberation mechanisms and dissenting opinion.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 x

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kewenangan hakim.... Joedi Prajitno



 

ABSTRACT 
 

JUDGE AUTHORITY IN JUDGING CIVIL CASE IN STATE COURTS 
 

The main task of the courts is to receive, investigate and prosecute any 
legal issues presented to him. In fact not all the laws that already exist to resolve 
all legal issues faced by the justice seekers. Judges often face obstacles that they 
have to face is not found a legal basis for the show easily solve the legal problems 
facing the middle of it. In such circumstances the judge or the panel of judges 
concerned are required to remain to complete the trial or lead the event to 
complete the case completely. 

Similarly, in leading the hearings civil cases, the judge or the panel of 
judges concerned are required to stay to complete the trial until the end of the trial 
even amid the constraints to meet the legal vacuum as such. 

The judge’s actions during the civil case led the investigation can be 
devided into 2 (two) parts that is before the first trial was held and during the trial 
process to reach a final verdict. 

The act of the judge or the panel of judges before the first trial to take 
place include a lawsuit to learn who entered, determining the day of the trial and 
calling parties litigants. 

And actions of the judge or the panel of judges during the trial process to 
reach a final decision included the first trial and mediation, further trials of the 
defendants sued, verification letters, witness evidence, conjecture, confessions, 
oaths, conclusion, examination local and seizure guarantees. 

At the end of the case examination process conducted deliberations in 
which judges can be broken down into elements of that verdict, the panel of 
judges deliberation mechanisms and dissenting opinion.    
 
Key words  :  Authority of judges hear civil cases, the judge or the panel of judges 

act before the first trial was held, an action the judge during 
proceedings to reach a final decision and the panel of judges 
deliberations. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Permasalahan Dan Rumusannya. 

 Tugas  utama  pengadilan  termasuk  didalamnya  pengadilan  negeri  

sesuai  dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pokok kekuasaan 

kehakiman adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang 

diajukan kepadanya. Sedangkan sudah menjadi kelaziman dan keharusan jika 

tugas pokok pengadilan tersebut dilakukan dan menjadi kewajiban para hakim 

untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu akan dihadapinya sesuai dengan 

bidang tugas dan wewenangnya. Untuk itu bagi para hakim diperlukan segala 

rambu-rambu peraturan yang harus dipatuhinya dalam melaksanakan 

kewajibannya tersebut. Pada kenyataannya tidak semua permasalahan yang 

seorang hakim ataupun majelis hakim hadapi didepan persidangan dapat 

diselesaikannya secara mudah dengan berpedoman pada hukum positif (dalam hal 

ini hukum acara) yang telah ada dan berlaku pada saat ini. Seringkali para hakim 

menghadapi kendala bahwa apa yang dijumpainya dalam praktek persidangan 

tidak ada atau tidak diketemukan dasar hukumnya untuk diselesaikannya 

permasalahan tersebut sesuai dengan standar hukum acara yang berlaku. Dalam 

keadaan yang demikian hakim atau majelis hakim tersebut tetap dituntut untuk 

dapat memecahkan dan menuntaskan permasalahan hukum yang sedang 

dihadapinya tersebut sebab bagi seorang hakim atau pengadilan tidak boleh 

menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya 

  1 
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 2

dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, disini hakim dituntut untuk 

menciptakan / menemukan hukum dengan dasar hukum ataupun nilai-nilai hukum 

yang hidup dan berlaku serta dipatuhi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Demikian juga yang akan dihadapi oleh para hakim / majelis hakim pada saat 

memimpin jalannya suatu proses persidangan dalam perkara-perkara perdata. 

Pada suatu saat hakim atau majelis hakim yang bersangkutan kemungkinan akan 

menghadapi bahwa permasalahan apa yang diajukan kepadanya belum 

terakomodasi oleh semua peraturan hukum acara perdata yang ada. Pada saat itu 

hakim atau majelis hakim yang bersangkutan tetap dituntut untuk dapat 

memimpin jalannya pemeriksaan perkara perdata yang bersangkutan hingga 

mencapai putusan akhir. Disini hakim / majelis hakim yang bersangkutan dituntut 

untuk dapat melakukan diskresi sepanjang wewenang yang dimilikinya untuk 

memimpin jalannya persidangan perkara perdata a quo hingga mencapai putusan 

akhir. Pada sisi lain pada saat menjalankan tugasnya memimpin suatu persidangan 

perkara perdata maka hakim atau majelis hakim yang bersangkutan dihadapkan 

pada kemungkinan terjadinya konflik norma dalam menerapkan suatu acara 

persidangan. Dalam hal demikianpun maka hakim atau majelis hakim tersebut 

tetap dituntut untuk dapat mengatasi permasalahan hukum acara tersebut antara 

lain berpedoman pada asas preferensi hukum yang meliputi asas lex superior, asas 

lex spesialis dan asas lex posterior.  

 Terdapat 2 (dua) yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia tentang peranan hakim dalam acara perdata dan peradilan perdata, yaitu 

: 
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1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 425.K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975 , 

Menurut ketentuan dalam hukum acara perdata HIR / RBg didalam 

memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata, maka hakim 

seharusnya berperan aktif. 

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 

1974, Penggugat yang didalam surat gugatannya tidak menyebutkan / 

tidak mencantumkan kaidah hukum sebagai dasar / alasan hukum 

gugatannya. Hal ini tidak menjadikan gugatan tersebut tidak diterima. 

Dalam hal yang demikian menurut HIR hakim wajib menyempurnakan 

alasan-alasan hukum tersebut yang tidak disebutkan oleh para pihak sesuai 

dengan ketentuan pasal 178 HIR.  

 Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka pembahasan dalam 

tesis ini akan dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut :  

a. Tindakan hakim atau majelis hakim pada pemeriksaan perkara perdata 

sebelum persidangan untuk pertama-kalinya dilangsungkan. 

b. Tindakan hakim atau majelis hakim pada pemeriksaan perkara perdata 

selama proses persidangan berlangsung hingga mencapai putusan akhir. 

 

2. Tujuan Penelitian. 

1. Menganalisis dasar normative segala tindakan dan kebijakan hakim atau 

majelis hakim dalam persidangan perkara perdata pada pengadilan negeri. 
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2. Menganalisis dan merumuskan alternatif bentuk-bentuk tindakan dan 

kebijakan hakim atau majelis hakim dalam persidangan perkara perdata 

pada pengadilan negeri. 

 

3. Manfaat Penelitian. 

      a. Memberikan masukan secara umum untuk pengembangan ilmu 

hukum,khususnya  yang menyangkut peradilan dalam perkara perdata 

pada pengadilan negeri. 

b. Memberikan alternative bentuk-bentuk tindakan dan kebijakan hakim atau 

majelis hakim dalam persidangan perkara perdata pada pengadilan negeri. 

 

4. Kajian Pustaka  

1. Konsep dasar kewenangan tindakan dan kebijakan hakim dalam proses 

persidangan perkara perdata pada pengadilan negeri 

 Dalam proses litigasi maka yang menjadi pemimpin untuk jalannya suatu 

persidangan termasuk persidangan dalam perkara-perkara perdata adalah hakim 

atau majelis hakim. Adapun keikutsertaan pihak-pihak lain dalam suatu 

persidangan adalah dilakukan dibawah pimpinan dan arahan hakim atau majelis 

hakim yang bersangkutan. Hal itu sejalan dengan amanat undang-undang bahwa 

yang diberikan beban untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang 

diajukan kepada pengadilan adalah seorang hakim atau majelis hakim. 

2.Pengaturan kewenangan tindakan dan kebijakan hakim atau majelis hakim 

dalam proses persidangan perkara perdata pada pengadilan negeri 
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 Agar segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh seorang hakim 

atau majelis hakim selama proses persidangan perkara perdata menjadi sah dan 

memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan dan kebijakan itu, maka perlu 

adanya pengaturan mengenai hal tersebut yang selama ini dikenal dengan nama 

hukum acara. Hukum acara perdata ialah HIR/RBg. Namun demikian kenyataan 

menunjukkan bahwa tidak seluruh tindakan dan kebijakan yang hakim atau 

majelis hakim perlukan untuk diselesaikannya suatu permasalahan hukum yang 

sedang dihadapinya diketemukan dasar hukumnya melalui hukum acara tersebut, 

sehingga oleh karenanya MA selaku lembaga tertinggi bagi dunia peradilan 

Indonesia seringkali mengeluarkan PERMA dan SEMA guna mengisi kekosongan 

hukum acara bagi pelaksanaan jalannya suatu persidangan perkara pada umumnya 

dan persidangan perkara perdata khususnya bagi pengadilan negeri. Lebih jauh 

lagi guna ikut mengisi kekosongan hukum acara yang ada dalam dunia praktik 

persidangan perkara perdata maka oleh MA telah diterbitkan Buku I dan Buku II 

Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan yang antara lain berisi 

petunjuk tehnis bagi jalannya persidangan suatu perkara. Seringkali juga 

dilakukan Rakernas MA membahas segala permasalahan yang timbul dan 

ditemukan dalam dunia praktik persidangan perkara termasuk persidangan 

perkara-perkara perdata pada pengadilan negeri yang belum ada pengaturan dasar 

hukumnya.  Dan pada akhirnya berdasarkan prinsip-prinsip, doktrin-doktrin 

hukum  sebagaimana Peter Mahmud Marzuki kemukakan diatas maka terbuka 

segala peluang dan kemungkinan bagi hakim atau majelis hakim yang sedang 

menangani suatu perkara yang diajukan kepadanya dan menemukan suatu 
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permasalahan hukum yang belum ada pengaturannya untuk menggunakan prinsi-

prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menyelesaikan permasalahan 

hukum yang timbul dimaksud. Kiranya segala bacaan tentang hukum juga dapat 

menjadi rujukan bagi hakim atau majelis hakim yang bersangkutan. Pada sisi lain 

jika menemui permasalahan hukum acara berupa konflik norma dalam memimpin 

suatu persidangan perkara perdata maka hakim atau majelis hakim yang 

bersangkutan dapat menggunkan asas preferensi hukum yang meliputi asas lex 

superior, asas lex spesialis dan asas lex posterior. 

c. Pengertian kewenangan hakim. 

 Yang dimaksudkan dengan kewenangan hakim dalam tesis ini hanyalah 

meliputi tugas dan wewenang hakim pada pengadilan negeri yang diberikan oleh 

undang-undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pengadilan negeri 

adalah termasuk dalam ruang lingkup peradilan umum yang diberikan kekuasaan 

oleh undang-undang untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Sedangkan 

arti kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam 

melaksanakan kewajibannya memeriksa dan mengadili perkara, termasuk 

didalamnya perkara-perkara perdata maka hakim wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

5. Metode Penelitian. 

 Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yang oleh 

Peter Mahmud Marzuki dikatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses 
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untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun langkah-langkah yang 

harus dilakukan dalam melakukan penelitian hukum ialah  

1. Pendekatan Masalah. 

2. Sumber Bahan Hukum. 

3. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.  

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. 

 Bahan-bahan penelitian adalah bahan-bahan hukum primer dan bahan-

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan-

peraturan yang termuat dalam Rv, HIR / RBg, Yurisprudensi,  PERMA RI, 

SEMA RI, Buku I dan Buku II Pembinaan dan Pengendalian Administrasi 

Pengadilan MA RI. Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang 

mendukung bahan hukum primer meliputi antara lain hasil Rakernas MA RI, 

Petunjuk-petunjuk MA RI yang termuat dalam berbagai tulisan, bimbingan tehnis 

peradilan bagi para hakim pengadilan negeri, buku-buku teks, artikel yang termuat 

dalam berbagai buku hukum, tulisan para pakar hukum dan yang termuat dalam  

varia peradilan serta tulisan-tulisan lainnya tentang hukum. 

6. Pertanggungjawaban Sistematika. 

Dalam tesis ini maka terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari : 

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metodelogi penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan. 

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kewenangan hakim.... Joedi Prajitno



 8

Bab II tentang tindakan hakim atau majelis hakim pada pemeriksaan perkara 

perdata sebelum persidangan untuk pertama kalinya dilangsungkan yang 

merupakan jawaban atas isu hukum yang pertama yang berisi uraian tentang 

mempelajari gugatan yang masuk, penentuan hari sidang dan pemanggilan pihak-

pihak berperkara. 

Bab III tentang tindakan dan kebijakan hakim atau majelis hakim selama proses 

persidangan berlangsung hingga mencapai putusan akhir yang merupakan 

jawaban atas isu hukum yang kedua yang berisi uraian tentang persidangan 

pertama dan mediasi serta persidangan-persidangan lanjutan terdiri dari proses 

gugat-ginugat, pembuktian surat, pembuktian saksi, persangkaan-persangkaan, 

pengakuan, sumpah serta kesimpulan. 

Bab IV tentang mekanisme musyawarah majelis hakim dalam mengambil putusan 

pada perkara perdata serta cara penyusunan putusan yang meliputi fakta hukum, 

pertimbangan hukum serta diktum putusan. 

Bab V tentang kesimpulan dan saran berisi uraian kesimpulan terhadap masalah 

yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya serta saran yang relevan 

sebagai rekomendasi atas permasalahan yang diajukan dalam tesis ini. 
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 BAB II 

TINDAKAN HAKIM ATAU MAJELIS HAKIM PADA PEMERIKSAAN 

PERKARA PERDATA SEBELUM PERSIDANGAN UNTUK PERTAMA-

KALINYA DILANGSUNGKAN 

 

 
 

1. Mempelajari Gugatan Yang Masuk. 
 
 Pada saat awal suatu gugatan oleh penggugat atau oleh para penggugat 

baik dengan menggunakan jasa seorang kuasa hukum maupun tidak menggunakan 

jasa seorang kuasa hukum yang ditujukan kepada seorang tergugat ataupun 

ditujukan kepada para tergugat baik dengan mengikutsertakan turut tergugat / para 

turut tergugat ataupun tidak mengikutsertakan turut tergugat / para turut tergugat 

yang tentunya ditujukan melalui ketua pengadilan negeri perkara perdata tersebut 

diperiksa dan nantinya diputus olehnya, maka untuk pertama-kalinya perkara 

perdata tersebut masuk ke bagian kepaniteraan perkara perdata pengadilan negeri 

yang bersangkutan. 

 Setelah melalui berbagai tahap pendaftaran perkara perdata hingga 

akhirnya mendapatkan nomor register perkara perdata pengadilan negeri yang 

bersangkutan maka sampailah perkara perdata a quo pada tangan hakim atau 

majelis hakim pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan. Pada saat perkara itu 

sampai ketangan hakim atau majelis hakim pemeriksa perkara setelah melalui 

proses penunjukan hakim atau majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri yang 

bersangkutan, maka sebenarnyalah mulai saat itu perkara perdata a quo menjadi 

wewenang dari hakim ataupun majelis hakim yang bersangkutan. 
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Setelah perkara itu sampai pada dirinya maka langkah pertama yang akan 

dilakukan oleh hakim atau majelis hakim yang bersangkutan adalah mempelajari 

berkas perkara, utamanya akan terlebih dahulu mempelajari tentang gugatan yang 

akan menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskannya kelak. Pada 

awal mempelajari gugatan ini maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh 

hakim atau majelis hakim yang bersangkutan adalah membedakan apakah gugatan 

yang pada saat ini menjadi wewenangannya termasuk perkara gugatan 

permohonan / gugatan voluntair, apakah termasuk gugatan kontentiosa, apakah 

termasuk gugatan perlawanan ataukah termasuk gugatan class action / gugatan 

perwakilan kelompok. Cara yang paling mudah membedakan kelompok-

kelompok gugatan tersebut antara lain melihat dari penomoran masing-masing 

kelompok gugatan tersebut. Perkara perdata permohonan maka dalam 

penomorannya menggunakan singkatan Pdt.P, perkara perdata gugatan biasa / 

gugatan kontentiosa menggunakan singkatan Pdt.G, perkara perdata perlawanan 

menggunakan singkatan Pdt.Plw dan perkara perdata gugatan class action bisa 

menggunakan singkatan Pdt.Class Action. Kelompok gugatan yang pertama dapat 

dilihat dari jumlah pihak yang berperkara yang dapat dibagi menjadi : 

a. Perkara Perdata Gugatan Satu Pihak. 

 Yang termasuk kedalam gugatan perkara perdata dalam kelompok ini 

adalah gugatan voluntair atau disebut juga perkara perdata permohonan. Landasan 

hukum kewenangan pengadilan negeri memeriksa dan menetapkan atau memutus 

gugatan voluntair ini adalah Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 14 ahun 1970 

(sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan : 
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Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan 

mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan 

dengan yurisdiksi voluntair. 

 Pada perkara perdata permohonan ini tidak mengandung sengketa atas 

perkara yang diajukan ke pengadilan negeri tersebut. Dalam perkara ini pihak 

yang mengajukan perkara tersebut hanya mempunyai satu kepentingan tanpa 

sengketa dan tanpa melibatkan pihak lain untuk ditetapkan dan ataupun 

diputuskan oleh pengadilan negeri. Misalnya dalam perkara pengangkatan anak, 

maka pihak pemohon dapat meminta secara langsung bahwa si A dijadikan anak 

angkatnya yang tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan 

oleh undang-undang.  

b. Gugatan Dua Pihak atau Lebih 

 Yang dimaksud gugatan dua pihak atau lebih adalah bahwa gugatan 

perdata yang diajukan ke persidangan pengadilan negeri tersebut mengandung 

sengketa diantara dua pihak berperkara atau lebih. Tidak seperti halnya pada 

perkara perdata permohonan yang bersifat sepihak dan perkaranya tidak boleh 

mengandung suatu sengketa tertentu, maka pada perkara gugatan perdata ini justru 

mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh pengadilan negeri sesuai 

dengan ketentuan hukumnya pada perkara itu sendiri. Pada gugatan perkara dua 

pihak atau lebih ini antara lain dapat disebutkannya gugatan kontentiosa, gugatan 

perlawanan baik gugatan perlawanan terhadap sita jaminan maupun gugatan 

perlawanan terhadap sita eksekusi serta gugatan perwakilan kelompok atau 

gugatan class action. 

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kewenangan hakim.... Joedi Prajitno



 12

Pada proses awal mempelajari gugatan ini maka majelis hakim pemeriksa perkara 

boleh memberikan nasihat kepada pihak penggugat untuk sekedar mengoreksi 

gugatannya yang dianggap belum sempurna sebagai suatu gugatan yang baik. 

 

2. Penentuan Hari Sidang. 

 Setelah dirasa cukup memahami gugatan yang pada saat ini menjadi 

kewenangannya maka hakim atau majelis hakim yang bersangkutan tiba 

gilirannya untuk menentukan kapan persidangan yang pertama-kalinya akan 

dilangsungkan. Penentuan hari sidang harus mengikuti ketentuan undang-undang 

tentang kapan suatu panggilan yang sah sampai kepada para pihak yang tengah 

berperkara sebelum perkara itu disidangkan oleh pengadilan negeri yang 

bersangkutan. Untuk ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan hari sidang 

maka dapat disebutkan 2 (dua) pasal dalam HIR sebagai berikut : 

 Pasal 121 ayat (1) HIR / 145 ayat (1) RBg yang menentukan bahwa i : 

Sesudah surat tuntutan yang dimasukkan itu atau peringatan yang diperbuat itu 
dituliskan oleh panitera pengadilan dalam daftar yang diuntukkan bagi itu, maka 
ketua itu menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa dimuka 
pengadilan negeri, dan ia menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya hadir 
pada waktu itu, disertai oleh saksi yang diminta mereka untuk diperiksa, dan 
dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan. 
 
 Pasal 122 HIR / 146 RBg yang berbunyi : 
 
Ketika menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauh letaknya 
tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak daripada tempat pengadilan 
negeri bersidang, waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari 
persidangan lamanya tidak kurang dari tiga hari (dalamnya tiada masuk hari 
besar), kecuali dalam hal perlu benar perkara itu lekas diperiksa dan hal itu 
disebutkan dalam surat perintah itu. 
 

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kewenangan hakim.... Joedi Prajitno



 13

 Menurut ketentuan dalam pasal 121 HIR / 145 RBg tersebut diatas maka 

ketua, dalam hal ini ketua  majelis hakim perkara yang bersangkutan menentukan 

hari serta jam perkara itu disidangkan untuk pertama-kalinya di wilayah hukum 

pengadilan negeri yang bersangkutan. Penentuan hari dan tanggal persidangan 

untuk yang pertama-kalinya dilangsungkan serta juga untuk hari-hari serta jam-

jam persidangan-persidangan berikutnya dilangsungkan adalah pada hari-hari 

serta jam-jam pada saat umumnya para pegawai negeri melakukan pekerjaannya 

atau disebut juga sebagai pada saat hari-hari dan jam-jam kerja. 

 Penentuan hari dan jam persidangan baik untuk persidangan yang pertama-

kalinya dilangsungkan maupun untuk persidangan-persidangan lanjutan pada saat 

salah satu pihak berperkara ada yang tidak dapat menghadiri persidangan 

sebelumnya dengan suatu alasan yang sah, maka ketua majelis hakim perkara 

yang bersangkutan harus mengingat tentang letak alamat tempat tempat tinggal 

pihak-pihak berperkara yang tengah dipanggil. Letak alamat tempat tinggal pihak 

berperkara dalam wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan dengan 

letak tempat tinggal pihak berperkara diluar wilayah hukum pengadilan negeri 

pemeriksa perkara memerlukan waktu yang tidak sama untuk proses pemanggilan 

pihak-pihak berperkara tersebut pada suatu hari sidang yang telah ditentukan 

sebelumnya, karena disamping tergantung pada jauh dekatnya jarak alamat tempat 

tinggal pihak berperkara itu dipanggil juga karena untuk pihak-pihak berperkara 

yang bertempat tinggal diluar wilayah hukum pengadilan negeri pemeriksa 

perkara memerlukan bantuan pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi 

tempat tinggal pihak berperkara tersebut untuk melakukan panggilan sidang 
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secara sah sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar penentuan 

hari dan jam suatu persidangan dilangsungkan dapat memenuhi syarat ketentuan 

dalam pasal 122 HIR / 146 RBg yang dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum sidang 

dilangsungkan pihak-pihak berperkara yang tengah dipanggil tersebut sudah 

mendapatkan panggilan resmi dari pihak pengadilan, walaupun dalam pasal 122 

HIR / 146 RBg itu sendiri ada pengecualiannya untuk perkara-perkara yang 

pemeriksaannya segera dilangsungkan maka penentuan hari dan jam sidang oleh 

ketua majelis hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan  tidak terikat dengan 

ketentuan ini.  

 Penentuan hari sidang untuk yang pertama-kalinya yang dilakukan oleh 

ketua majelis hakim dalam perkara-perkara gugatan kontentiosa dan oleh hakim 

tunggal dalam perkara-perkara permohonan / gugatan voluntair dilakukan dalam 

bentuk penetapan hari sidang. Sedangkan untuk penentuan hari-hari sidang 

berikutnya cukup diberitahukan pada persidangan hari itu kepada para pihak yang 

hadir dipersidangan serta dicatat dalam berita acara persidangan pada hari itu serta 

bagi pihak-pihak yang tidak hadir pada persidangan pada saat itu diperintahkan 

kepada juru sita untuk melakukan panggilan kepada pihak yang bersangkutan agar 

menghadiri persidangan berikutnya. 

 Berkenaan dengan penetapan hari sidang ini Mahkamah Agung Republik 

Indonesia didalam  Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 

Buku II antara lain menggariskan sebagai berikut :   

a. Segera setelah menerima berkas perkara, hakim atau majelis hakim yang 
bersangkutan harus mempelajari berkas tersebut. Dalam waktu satu 
minggu setelah menerima berkas perkara, hakim atau majelis hakim harus 
menentukan waktu sidangnya. 
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b. Setiap hakim atau majelis hakim harus mempunyai jadwal hari 

persidangan yang tetap. 
 

c. Penetapan hari sidang gugatan, selalu harus dimusyawarahkan dengan 
sesama anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-
masing. 

 
d. Dalam menetapkan hari sidang yang disertai perintah pemanggilan para 

pihak yang berperkara, oleh hakim atau ketua majelis perlu diperhatikan 
jauh / dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan letaknya 
tempat persidangan, lamanya tenggang waktu antara pemanggilan para 
pihak dengan sidang paling sedikit adalah 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam 
hal-hal mendesak (pasal 122 HIR / pasal 146 RBg). 

 
 Sedangkan mengenai jam persidangan pada hari-hari kerja untuk 

mengadili perkara-perkara perdata, dalam prakteknya ditentukan mengikuti jam 

persidangan perkara-perkara pidana dilangsungkan sebagaimana diatur dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1962 yang 

ditentukan dilangsungkan selambat-lambatnya pada jam 09.00 tepat waktu 

setempat untuk setiap hari kerjanya demikian juga  didalam Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II tentang Sidang Pengadilan maka 

sidang pengadilan selalu harus dimulai pada jam 09.00. Karena keadaan luar 

biasa, sidang dapat dimulai pada waktu yang lain, namun hal itu harus 

diumumkan terlebih dahulu.  

 Dalam kenyataan praktik persidangan dapat dikatakan semua perkara 

perdata gugatan kontentiosa dan sebagian besar perkara gugatan voluntair / 

perkara permohonan tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu kali persidangan 

saja, namun semua persidangan perkara-perkara itu memerlukan lebih dari satu 

kali persidangan. Dan diantara satu persidangan dengan persidangan lainnya 

tentunya memerlukan pengunduran jadwal persidangan dari persidangan terdahulu 
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ke persidangan berikutnya. Untuk proses beracara dalam rangka pengunduran 

suatu persidangan ini telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan 

Administrasi Pengadilan Buku II sebagai berikut : 

1. Pengunduran sidang setelah sidang pertama dapat dilakukan dengan 
mengingat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :   

   
a. Jika perkara tidak dapat diputus pada sidang pertama, pemeriksaan 

diundurkan sampai sidang berikutnya selambat-lambatnya tujuh 
hari. 

 
b. Pengunduran sidang harus diucapkan dipersidangan dengan 

dihadiri para pihak dan bagi mereka yang hadir pemberitahuan 
pengunduran sidang berlaku sebagai panggilan (pasal 159 HIR / 
pasal 186 RBg). 

 
2. Hal pengunduran sidang supaya diberitahukan oleh panitera pengganti 

kepada petugas register perkara untuk dicatat dalam buku register yang 
bersangkutan. 

   
Jadi untuk jadwal pengunduran sidang dari satu persidangan ke persidangan 

berikutnya telah digariskan oleh Mahkamah Agung untuk ditunda dalam tempo 

satu minggu / tujuh hari lamanya. Dan untuk lamanya suatu perkara disidangkan 

maka telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 1998 yakni satu perkara disidangkan untuk jangka waktu paling 

lama 6 (enam) bulan lamanya dan jangka waktu itu sudah termasuk untuk 

perhitungan waktu minutasi perkara. Bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa perkara-perkara di pengadilan harus diputus dan diselesaikan 
dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi, yaitu : 

 
a. Perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata 

usaha negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa 
lebih dari 6 (enam) bulan, dengan ketentuan ketua pengadilan 
tingkat pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-
alasannya kepada ketua pengadilan tingkat banding. 
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b. Khusus perkara pidana hendaknya ketua pengadilan 

memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1988 tentang permohonan 
kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status 
tahanan. 

 
2. a. Laporan dari majelis tentang sebab-sebab terlambatnya penyelesaian 

perkara harus dievaluasi oleh ketua pengadilan tingkat pertama dan hasil 
evaluasinya dilaporkan kepada ketua pengadilan tingkat banding selaku 
kawal depan Mahkamah Agung. 

 
      b.   Ketua pengadilan tingkat banding wajib lapor kepada Ketua Mahkamah  
            Agung selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan berikutnya walaupun     
            nihil. 
  
Ini berarti dari petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat 

dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II serta 

dari Surat Edaran Mahkamah Agung seperti tersebut diatas, maka suatu 

persidangan perkara-perkara perdata ditentukan selambat-lambatnya satu minggu 

setelah berkas perkara tersebut diterima oleh hakim atau majelis hakim yang 

bersangkutan serta pengunduran hari-hari persidangan berikutnya ditentukan 

paling lama 7 (tujuh) hari dari persidangan sebelumnya serta keseluruhan waktu 

yang dipergunakan dalam satu kali persidangan adalah selama 6 (enam) bulan 

lamanya. 

 

3. Pemanggilan Pihak-Pihak Berperkara. 

 Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata : menyampaikan secara 

resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu 

perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta 

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kewenangan hakim.... Joedi Prajitno



 18

dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.1 Sedangkan pemanggilan 

pihak-pihak yang berperkara yang penulis maksudkan dalam tesis ini adalah 

panggilan secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh 

jurusita pengadilan negeri, utamanya panggilan kepada pihak penggugat dan 

pihak tergugat untuk hadir pada hari persidangan yang sudah ditentukan terlebih 

dahulu oleh hakim / ketua majelis hakim perkara yang bersangkutan. Mengenai 

pemanggilan pihak-pihak yang berperkara ini paling tidak ada 2 (dua) pasal dalam 

HIR yang terkait yakni : 

Pasal 121 HIR / 145 RBg sebagai berikut : 

1. Sesudah surat tuntutan yang dimasukkan itu atau peringatan yang 
diperbuat itu dituliskan oleh panitera pengadilan dalam daftar yang 
diuntukkan bagi itu, maka ketua itu menentukan hari dan jam waktu 
perkara itu akan diperiksa dimuka pengadilan negeri, dan ia menyuruh 
memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh 
saksi yang diminta mereka untuk diperiksa, dan dengan membawa segala 
surat keterangan yang hendak dipergunakan. 

 
2. Ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendaklah 

diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan 
kepadanya bahwa ia kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat. 

 
3. Tentang perintah yang disebut dalam ayat pertama itu dicatat dalam daftar 

yang disebut dalam ayat itu, demikian juga pada surat tuntutan asal. 
 

4. Memasukkan kedalam register seperti dimaksud dalam ayat pertama, tidak 
boleh dilakukan, kalau belum dibayar kepada panitera pengadilan 
sejumlah uang yang banyaknya bagi sementara ditaksir oleh ketua 
pengadilan negeri menurut keadaan, buat ongkos kantor panitera 
pengadilan dan ongkos bagi orang yang melakukan berperkara, segala 
panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan dan harga materai yang 
akan dipakai. Jumlah yang dibayar lebih dulu itu akan diperhitungkan 
kemudian. 

 
Pasal 122 HIR / 146 RBg sebagai berikut : 

                                                 
1 M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keempat, Mei 

2006, hal. 213. 
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Ketika menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauh letaknya 
tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak daripada tempat pengadilan 
negeri bersidang, waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari 
persidangan lamanya tidak kurang dari tiga hari (dalamnya tiada masuk hari 
besar), kecuali dalam hal perlu benar perkara itu lekas diperiksa dan hal itu 
disebutkan dalam surat perintah itu. 
 
 Pasal 121 ayat (1) HIR / 145 ayat (1) RBg menegaskan tentang perintah 

pemanggilan pihak-pihak yang berperkara didepan sidang pengadilan negeri 

untuk hadir pada persidangan pengadilan negeri pada hari dan jam yang telah 

ditentukan dalam suatu penetapan hari sidang. Pemanggilan bagi para pihak 

berperkara ini tidak terbatas pada hari sidang pertama saja namun juga untuk hari-

hari persidangan lanjutan berikutnya hingga perkara perdata a quo mencapai 

putusan akhir. Tehnis pelaksanaan pemanggilan pihak-pihak berperkara pada 

persidangan yang pertama dilakukan oleh jurusita / jurusita pengganti pengadilan 

negeri yang bersangkutan sedangkan pemberitahuan oleh hakim / majelis hakim 

bagi pihak-pihak berperkara yang telah hadir dalam suatu persidangan pada hari 

itu untuk hadir pada hari persidangan berikutnya adalah disamakan dengan 

panggilan secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang yang dilakukan 

oleh jurusita / jurusita pengganti pengadilan negeri yang bersangkutan. Untuk itu 

dapat disebutkan ketentuan yang termuat dalam pasal 127 HIR / 151 RBg sebagai 

berikut : 

Jika seorang atau lebih yang didakwa tidak datang atau tidak menyuruh orang lain 
menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu ditangguhkan sampai 
pada hari persidangan lain, seboleh-bolehnya jangan lama. Hal menangguhkan 
hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan; orang yang digugat 
tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap pada hari 
persidangan yang lain itu. Ketika itu perkara itu diperiksa dan kemudian 
diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu putusan hakim saja terhadap putusan 
hakim itu perlawanan putusan tak hadir diperkenankan. 
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 Dalam ketentuan pasal 127 HIR / 151 RBg tersebut panggilan sekali lagi 

bagi pihak yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dapat dipanggil 

sekali lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya, dalam hal ini pihak tersebut 

adalah pihak tergugat dalam perkara perdata yang bersangkutan. Dalam praktek 

seringkali hakim / majelis hakim menerapkan bukan hanya dua kali panggilan 

sidang saja bagi pihak tergugat yang tidak hadir pada saat persidangan pertama, 

namun seringkali diterapkan hingga 3 (tiga) kali panggilan sidang yang sah sesuai 

relaas panggilan jurusita / jurusita pengganti pada perkara perdata yang 

bersangkutan dan baru setelah panggilan yang ketiga ini pihak tergugat tidak hadir 

juga pada hari persidangan yang telah ditentukan atau mengirimkan wakilnya 

yang sah untuk hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan 

tanpa hadirnya pihak tergugat hingga diputus secara verstek.  

 Sedangkan bagi pihak-pihak yang pernah menghadiri suatu persidangan 

pada hari tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak menghadiri pada 

hari persidangan selanjutnya yang telah ditentukan maka pada hari persidangan 

yang berikutnya tersebut pihak yang tidak hadir tersebut dipanggil oleh jurusita / 

jurusita pengganti pengadilan negeri yang bersangkutan untuk hadir pada hari 

sidang berikutnya. Sedangkan pasal 122 HIR / 146 RBg menentukan panggilan 

secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang mensyaratkan harus sudah 

diterima / diberitahukan kepada pihak berperkara yang bersangkutan dalam waktu 

3 (tiga) hari kerja sebelum pada hari persidangan perkara perdata yang 

diberitahukan tersebut dilangsungkan. Pemberian tenggang waktu selama 3 (tiga) 

hari kerja sebelum persidangan dilangsungkan adalah harus dibaca sebagai 
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diberikannya kesempatan bagi pihak berperkara yang dipanggil tersebut untuk 

mempelajari gugatan ataupun hal-hal lainnya tentang acara persidangan yang akan 

dilangsungkan sesuai relaas panggilan sidang yang telah diterimanya, sehingga 

pihak yang dipanggil melalui exploit jurusita / jurusita pengganti tersebut dapat 

mempersiapkan jawaban apa yang akan disampaikannya pada hari persidangan 

berikutnya tersebut ataupun mempersiapkan segala sesuatu untuk acara 

persidangan berikutnya tersebut. Waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum hari 

persidangan yang telah ditetapkan dilangsungkan juga berguna antara lain untuk 

mempersiapkan pembuktian baik pembuktian surat-surat maupun bukti berupa 

saksi-saksi yang akan diajukan oleh pihak-pihak berperkara sesuai acara 

persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan kurun waktu 3 (tiga) hari 

kerja tersebut dapat disimpangi oleh hakim / majelis hakim pemeriksa perkara 

dengan persetujuan pihak-pihak berperkara untuk suatu alasan tertentu yang 

disepakati bersama, sehingga jurusita / jurusita pengganti dan ataupun hakim / 

majelis hakim pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan tidak terikat dengan 

ketentuan 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang dilangsungkan untuk diterimanya 

panggilan yang sah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sudah harus 

diterima pihak berperkara yang bersangkutan guna hadir pada hari persidangan 

berikutnya. Ini semua merupakan pemanggilan sidang bagi pihak-pihak 

berperkara yang sudah diketahui secara pasti letak alamat tempat tinggalnya. 

Bagaimana dengan proses pemanggilan bagi para pihak yang tidak lagi diketahui 

letak alamat tempat tinggalnya  ataupun bagaimana bagi suatu pemanggilan yang 

sudah dilakukan oleh jurusita / jurusita pengganti pada alamat letak tempat tinggal 
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para pihak bersengketa namun tidak bertemu dengan pihak berperkara dimaksud ? 

Untuk masalah yang kedua ini bagi seorang jurusita / jurusita pengganti yang 

tidak bertemu dengan pihak berperkara yang bersangkutan maka panggilan untuk 

menghadiri persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan disampaikan 

kepada kepala desa / kepala kelurahan letak tempat tinggal pihak berperkara yang 

bersangkutan bertempat tinggal, tentunya dengan pesan agar panggilan tersebut 

disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan untuk panggilan sidang 

bagi pihak-pihak berperkara yang sudah tidak lagi diketahui letak alamat tempat 

tinggalnya, maka panggilan ditujukan kepada bupati atau walikota kepala daerah 

tingkat II yang bersangkutan bertempat tinggal untuk terakhir kalinya dengan cara 

menempelkan pengumuman pemberitahuan untuk menghadap dan menghadiri 

sidang pengadilan negeri yang telah ditentukan dengan tenggang waktu panggilan 

selama 30 (tiga puluh) hari kerja serta perintah untuk mengumumkan panggilan 

sidang tersebut pada mass media setempat, baik cetak maupun elektronik.  

 Untuk pemanggilan pihak-pihak berperkara di pengadilan negeri yang 

sudah tidak lagi diketahui letak alamat tempat tinggalnya tersebut antara lain 

dapat disebutkan ketentuan sebagai berikut : Pasal 27 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9, Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 
ayat (2),; yaitu dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak 
diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan 
perceraian diajukan kepada pengadilan tempat kediaman penggugat;, 
panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan 
pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau 
beberapa surat kabar atau mass media lain yan ditetapkan oleh pengadilan. 

 

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kewenangan hakim.... Joedi Prajitno



 23

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media 
tersebut dalam ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang 
waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. 

 
(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) 

dengan persidangan ditetapka sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 
 

(4) Dalam hal sudah dilakukan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat 
atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, 
kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. 

 
 Bagi pihak tergugat yang bertempat tingal diluar negeri antara lain dapat 

disebutkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9, Tahun 1975 sebagai berikut : 

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 
ayat (3),; dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan 
perceraian diajukan kepada pengadulan ditempat kediaman penggugat. Ketua 
pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui 
perwakilan Republik Indonesia setempat;, panggilan disampaikan melalui 
Perwakilan Republik Indonesia setempat.     
 
Dalam praktek panggilan pihak-pihak berperkara untuk perkara-perkara perdata 

gugatan 2 (dua) pihak atau lebih tersebut bagi pihak-pihak yang tidak lagi 

diketahui tempat tinggalnya ataupun bertempat tinggal diluar negeri sebagaimana 

ketentuan diatas maka tidak hanya terbatas untuk perkara-perkara perceraian saja 

namun juga diberlakukan untuk semua perkara perdata gugatan kontentiosa 

lainnya juga menggunakan panggilan melalui bupati atau walikota kepala daerah 

tingkat II yang wilayahnya meliputi wilayah hukum pihak berperkara, yang pada 

umumnya pihak tergugat, terakhir kali bertempat tinggal sedangkan bagi pihak 

berperkara yang tinggal diluar negeri maka panggilan sidang disampaikan melalui 

perwakilan Republik Indonesia setempat. Sedangkan pengertian panggilan 
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menurut Yahya Harahap sesuai dengan yang terkandung dalam pasal 338 HIR 

mempunyai pengertian dan makna yang lebih luas yaitu : 

- Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat 

- Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu 

pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah 

maupun dengan suatu alasan yang sah. 

- Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak 

berdasarkan pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan 

saksi yang penting ke persidangan). 

- Berupa tindakan hukum pemberitahuan atau aanzegging (notification) 

antara lain: 

      a. Pemberitahuan putusan PT atau MA. 

      b. Pemberitahuan permintaan bandimng kepada terbanding. 

      c. Pemberitahuan permintaan banding dan kontra memori banding. 

      d. Pemberitahuan permintaan kasasi dan kontra memori kasasi kepada 

termohon   kasasi.2  

Panggilan untuk menghadiri persidangan yang dilakukan oleh jurusita / 

jurusita pengadilan negeri yang bersangkutan dilakukan dengan cara mendatangi 

rumah kediaman pihak berperkara yang bersangkutan bertempat tinggal dan 

apabila sudah bertemu pihak berperkara yang bersangkutan maka jurusita / 

jurusita pengganti menyampaikan maksud panggilan yang tengah dilakukannya 

serta sebagai bukti jika jurusita / jurusita pengganti dimaksud telah melakukan 

                                                 
2 Ibid, hal 214 
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tugasnya maka dibuatlah relaas panggilan sidang yang ditanda-tangani pihak 

berperkara yang tengah dipanggil dan jurusita / jurusita pengganti itu sendiri. 

Namun jika jurusita / jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak 

bertemu dengan pihak berperkara itu sendiri dirumah tempat kediamannya, maka 

panggilan sidang dilakukannya melalui kantor desa / kantor kelurahan yang 

meliputi wilayah tempat tinggal pihak yang dipanggil tersebut dengan cara 

jurusita / jurusita pengganti menyampaikan maksud dirinya melakukan panggilan 

sidang tersebut pada kepala desa / kepala kelurahan dan dengan pesan agar 

panggilan yang dilakukannya disampaikan kepada pihak berperkara dimaksud 

serta sebagai bukti bahwa jurusita / jurusita pengganti tersebut telah melaksanakan 

tugasnya, maka dibuatlah relaas panggilan sidang yang ditanda-tangani kepala 

desa / kepala kelurahan beserta stempel desa / stempel kelurahan dimaksud serta 

jurusita / jurusita pengganti juga membubuhkan tanda-tangannya pada relaas 

panggilan sidang tersebut. Selanjutnya relaas panggilan sidang dari jurusita / 

jurusita pengganti pengadilan negeri yang bersangkutan itulah yang digunakan 

oleh hakim / majelis hakim pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan sebagai 

pedoman panggilan yang sah jika pihak-pihak berperkara yang telah dipanggil 

melalui exploit jurusita tersebut tidak hadir mengahadiri persidangan pada hari 

sidang yang telah ditentukan sebelumnya. 
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BAB III 

TINDAKAN HAKIM ATAU MAJELIS HAKIM SELAMA PROSES 

PERSIDANGAN BERLANGSUNG HINGGA MENCAPAI PUTUSAN 

AKHIR 

 
 

1. Persidangan Pertama Dan Mediasi. 

 Pada saat persidangan perkara-perkara perdata baik perkara-perkara 

perdata permohonan maupun perkara-perkara perdata gugatan kontentiosa 

dilangsungkan untuk pertama-kalinya, maka hakim / majelis hakim perkara 

perdata yang bersangkutan akan mengecek kehadiran para pihak yang berperkara 

sesuai yang tercantum dalam surat gugatannya dan kemudian mencocokkan data-

data para pihak berperkara yang hadir dipersidangan tersebut dengan data-data 

para pihak berperkara dalam gugatan yang telah masuk dan menjadi wewenang 

dirinya untuk memeriksa dan memutuskannya kelak. Jika pada persidangan yang 

pertama tersebut semua pihak berperkara yang disebutkan dalam surat gugatan 

telah hadir dipersidangan maka hakim / majelis hakim perkara perdata yang 

bersangkutan dapat mencocokkan identitas para pihak tersebut dengan identitas 

yang telah disebutkan dalam surat gugatan penggugat. Data-data para pihak 

berperkara yang hadir itu bisa data-data para pihak berperkara yang disebutkan 

dalam surat gugatan itu sendiri ataupun data-data kuasa hukum mereka para pihak 

berperkara beserta surat kuasa khususnya. Dan jika pada persidangan yang 

pertama tersebut pihak penggugat ataupun kuasanya tidak hadir dipersidangan 

padahal pihak penggugat yang bersangkutan tersebut telah dipanggil secara patut 
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sesuai dengan ketentuan undang-undang maka hakim / majelis hakim pengadilan 

negeri yang bersangkutan dapat menggugurkan perkara perdata a quo secara 

langsung. Sedangkan apabila pada sidang yang pertama tersebut pihak tergugat 

tidak hadir ataupun tidak menghadirkan kuasa hukumnya yang sah maka hakim / 

majelis hakim perkara yang bersangkutan memerintahkan kepada juru sita / juru 

sita pengganti pengadilan negeri yang bersangkutan untuk memanggil pihak 

tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut untuk hadir pada persidangan 

berikutnya yang akan datang. Jika tergugat / para tergugat tidak hadir pada 

persidangan pengadilan negeri walaupun terhadap dirinya telah dipanggil 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah sesuai ketentuan undang-undang, 

maka pemeriksaan perkara dilanjutkan serta nantinya diputus tanpa kehadiran 

tergugat / para tergugat atau diputuskan secara verstek. Baru pada saat 

persidangan yang dihadiri secara lengkap oleh penggugat dan atau kuasa 

hukumnya serta tergugat / para tergugat dan atau kuasa hukumnya maka 

persidangan yang pertama dapat dilangsungkan dengan acara perdamaian bagi 

para pihak yang bersengketa tersebut. Untuk acara perdamaian ini dapat disebut 

pasal 130 HIR / 154 RBg sebagai berikut : 

(1) Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang 
menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya 
berusaha mencapai perdamaian antara kedua belah pihak. 

 
(2) Jika dapat dicapai perdamaian sedemikian, maka dibuatlah untuk itu 

suatu akte dalam siding tersebut, dalam mana kedua pihak dihukum 
untuk mentaati isi persetujuan yang telah dicapai itu, akta mana 
mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang 
sama sebagai suatu keputusan biasa. 

 
(3) Terhadap keputusan sedemikian tidak dapat dimintakan banding. 
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(4) Jika dalam usaha untuk mencapai perdamaian tersebut diperlukan 
bantuan seorang juru bahasa, maka diikuti ketentuan-ketentuan dalam 
pasal-pasal berikut. 

 
 Dalam usahanya menerapkan ketentuan  yang tercantum dalam pasal 130 

HIR / 154 RBg ini maka Mahkamah Agung telah membuat peraturan Mahkamah 

Agung yang khusus untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal dimaksud dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tantang 

Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang didalam konsideran peraturan Mahkamah 

Agung tersebut antara lain dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku, baik 

pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh 

proses perdamaian yang dapat diintefsifkan dengan cara mengintegrasikan proses 

mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan negeri. 

 Dalam praktek persidangan perkara-perkara perdata pada saat ini setelah 

berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2008 ini maka seluruh persidangan perkara-perkara perdata tersebut selalu 

menggunakan prosedur mediasi pada saat awal persidangan guna mencapai 

perdamaian diantara para pihak yang bersengketa tersebut. Prosedur damai 

dengan jalan mediasi ini lazim digunakan terhadap perkara-perkara perdata yang 

mempunyai dua atau lebih pihak-pihak yang saling bersengketa, baik dalam 

perkara-perkara gugatan kontentiosa maupun perkara gugatan perlawanan dan 

perkara-perkara gugatan class action. Perkara-perkara gugatan voluntair / perkara 

gugatan permohonan yang merupakan perkara perdata permohonan satu pihak 

tidak lazim menggunakan prosedur damai termasuk prosedur mediasi karena 

memang pada perkara perdata permohonan yang demikian pihaknya hanya 
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sepihak tanpa ada pihak lawan sengketanya dan pemeriksaannya langsung 

mengenai pokok masalahnya oleh hakim yang bersangkutan. 

 Prosedur mediasi di pengadilan negeri yang diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tersebut antara lain mengatur sebagai 

berikut :Pemilihan mediator pada prinsipnya dilakukan oleh para pihak yang 

bersengketa itu sendiri sesuai kesepakatan diantara mereka tanpa campur tangan 

pihak lain termasuk majelis hakim pemeriksa perkara, yang didalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tersebut dibatasi oleh waktu paling lama 

2 (dua) hari kerja. Apabila para pihak gagal mencapai kata sepakat menunjuk 

mediator yang akan memimpin proses solusi damai diantara mereka dengan jalam 

mediasi, maka hal itu harus dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa 

perkara guna ditunjuk olehnya siapa yang akan menjadi mediator yang akan 

memimpin proses mediasi diantara mereka. 

 Jangka waktu mediasi yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2008 tersebut adalah selama 40 (empat puluh) hari kerja sejak 

mediator dipilih oleh para pihak ataupun ditunjuk oleh ketua majelis hakim dalam 

perkara perdata yang bersangkutan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 

untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja atas dasar kesepakatan para pihak 

itu sendiri. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan maka 

mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator yang dipilih ataupun ditunjuk 

tersebut dianggap telah mengalami kegagalan untuk mencapai kata sepakat damai 

diantara pihak-pihak yang bersengketa / mengalami dead lock. Jika dalam jangka 

waktu tersebut mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator mencapai kata 
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sepakat diantara pihak-pihak yang bersengketa maka berarti mediasi tersebut 

mencapai suatu keberhasilan dan diantara pihak-pihak yang bersengketa telah 

mencapai kata sepakat damai untuk mengakhiri sengketa yang terjadi diantara 

mereka. Dan kata sepakat damai dalam proses mediasi ini harus dituangkan dalam 

bentuk tertulis yang ditanda-tangani pihak-pihak yang bersengketa serta mediator 

dalam perkara perdata yang bersangkutan. Kesepakatan damai dalam bentuk 

tertulis ini disampaikan oleh para pihak kepada majelis hakim pemeriksa perkara 

untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, namun jika para pihak yang 

bersengketa tidak menghendaki adanya akta perdamaian dalam sepakat damai 

diantara mereka maka jalan yang harus dilakukan oleh para pihak tersebut adalah 

dengan cara melakukan pencabutan gugatan. Dalam perkara-perkara perdata 

perceraian maka kata sepakat yang dicapai diantara para pihaknya selalu harus 

diikuti dengan pencabutan gugatan oleh pihak penggugat, tidak boleh dilakukan 

dalam sepakat damai dalam perkara perceraian diakhiri dengan suatu akta 

perdamaian diantara pihak-pihaknya.  Perdamaian diantara pihak-pihak 

berperkara melalui perantaraan mediator dalam proses mediasi yang kemudian 

dilanjutkan dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk diputus 

dalam suatu putusan perdamaian, mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu 

putusan perdamaian yang terhadapnya tidak ada upaya hukum lainnya terhadap 

putusan dimaksud kecuali mentaatinya secara suka rela bagi para pihaknya dan 

pengingkaran salah satu pihak terhadap putusan perdamaian dimaksud dapat 

dimintakan bantuan eksekusi pada pengadilan negeri.  
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 Namun apabila mediasi yang dilakukan dibawah pimpinan seorang 

mediator mengalami kegagalan untuk mencapai suatu sepakat tertentu guna 

melakukan perdamaian untuk tidak lagi dilanjutkan perkaranya atau mediasi 

mengalami dead lock, maka perkara pokok atas gugatan dimaksud dikembalikan 

kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan guna dilanjutkan 

pemeriksaannya oleh majelis hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.  

Dalam hal demikian maka segala sesuatu yang menjadi dokumen yang muncul 

dan terjadi pada proses mediasi haruslah dimusnahkan dan tidak boleh menjadi 

suatu fakta hukum yang dimunculkan para pihak berperkara pada proses 

persidangan selanjutnya baik oleh salah satu pihak maupun oleh kedua belah 

pihak yang berperkara. Ini merupakan konsekuensi dari azas keterpisahan antara 

mediasi dengan proses litigasi.  

2. Persidangan-Persidangan Lanjutan. 

 Pada saat mediasi yang telah dipimpin seorang mediator mengalami 

kegagalan untuk mencapai kata sepakat damai diantara para pihak yang tengah 

bersengketa tersebut maka pokok masalah gugatan penggugat dikembalikan oleh 

mediator yang bersangkutan ketangan majelis hakim pemeriksa perkara yang 

bersangkutan. Selanjutnya majelis hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan 

akan kembali memeriksa perkara perdata gugatan kontentiosa yang bersangkutan 

dengan melanjutkan acara-acara persidangan yang selanjutnya sesuai dengan 

ketentuan hukum acara yang berlaku. Adapun proses persidangan lanjutan 

tersebut antara lain dapat dibagi menjadi sebagai berikut : 

a. Proses Gugat Ginugat. 
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 Yang dimaksudkan proses gugat ginugat setelah proses mediasi yang 

dilakukan diantara penggugat dan tergugat serta para turut tergugat adalah dimulai 

dengan adanya pembacaan surat gugatan oleh penggugat atau oleh kuasa 

hukumnya. Pada saat persidangan dijadwalkan dengan acara pembacaan surat 

gugatan ini, maka kepada pihak penggugat diberikan kesempatan untuk 

menambah ataupun mengubah surat gugatan yang telah disusunnya demi 

sempurnanya susunan surat gugatan dimaksud dalam mencapai tujuan gugatan 

penggugat ataupun menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada penambahan 

ataupun perubahan gugatan apapun juga. 

 HIR / RBg tidak mengatur perihal menambah atau mengubah surat gugat, 

sehingga hakim leluasa untuk menentukan sampai dimana penambahan atau 

perubahan surat gugat itu akan diperkenankan. Sebagai patokan dapat 

dipergunakan ketentuan bahwa perubahan atau penambahan gugat diperkenankan, 

asalkan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak, baik kepentingan penggugat 

maupun kepentingan tergugat (dan terutama kepentingan tergugat sebagai orang 

yang diserang dan oleh karenanya berhak membela diri), jangan sampai dirugikan 

dengan perkembangannya perubahan atau penambahan gugat tersebut.3 

Penambahan dan perubahan gugatan hanyalah diperkenankan sepanjang masih 

sejalan dengan gugatan semula, misalnya gugatan mengenai wan prestasi maka 

penambahan ataupun perubahannya juga harus masih mengenai wan prestasi pula, 

tidak boleh merubah dan ataupun menambah gugatan dengan dasar baru berupa 

perbuatan melawan hukum. Perubahan dan penambahan gugatan hanyalah bersifat 
                                                 
3  Retnowulan Sutantio, dan , Oerip Iskandar Kartawinata., Hukum Acara Perdata Dalam Teori 

dan Praktek, Alumni, Bandung, Cetakan kelima, Januari 1986, hal. 33 
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melengkapi gugatan yang telah masuk pengadilan dan mendapatkan nomor 

register perkara-perkara perdata gugatan, misalnya dimasukkannya si B menjadi 

pihak turut tergugat yang dalam surat gugatan semula tidak menjadi pihak sama-

sekali dalam gugatan dimaksud ataupun melengkapi agar dinyatakan sebagai 

suatu sita yang sah dan berharga bagi suatu permintaan sita jaminan dalam 

perkara dimaksud. Sejalan dengan perubahan dan penambahan gugatan, maka 

pengurangan gugatan tepatnya pengurangan petitum gugatan yang telah 

dimintakan penggugat kepada majelis hakim pemeriksa perkara seyogyanya 

senantiasa  diperkenankan oleh hakim / majelis hakim pemeriksa perkara yang 

bersangkutan pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara pada persidangan 

pengadilan negeri.  Sebab hakikat pengurangan petitum gugatan, khususnya yang 

menyangkut hal-hal prinsip dalam suatu gugatan dapat diartikan sebagai telah 

dapat diselesaikannya untuk masalah yang sebelumnya dimintakan untuk 

dikabulkan dalam suatu putusan hakim / majelis hakim oleh para pihak yang 

bersengketa itu sendiri tanpa campur tangan pengadilan. Setelah gugatan 

penggugat dirasa cukup sempurna untuk mencapai maksud dan tujuan 

diajukannya gugatan tersebut pada pengadilan negeri, maka selanjutnya giliran 

pihak tergugat mengajukan jawaban pertamanya atas gugatan penggugat yang 

ditujukan kepada dirinya tersebut. 

Jawaban tergugat dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian jawaban yaitu : 

1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang disebut 

tangkisan atau eksepsi. 
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2. Jawaban tergugat mengenai pokok perkara (verweer ten principale).4 

Pada jawaban tergugat yang berupa eksepsi ini dapat dikemukakan segala hal 

diluar pokok perkara dengan maksud menghambat proses beracara dari perkara 

pokoknya dengan mengemukakan suatu tangkisan tertentu antara lain tentang ke-

tidak-berwenangan pengadilan negeri mengadili perkara tersebut baik secara 

absolute maupun secara relative. Eksepsi atau tangkisan dapat juga diajukan 

berhubungan dengan prosesuil beracara dimuka pengadilan negeri antara lain 

tentang surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil dalam pembuatannya, 

tentang kekeliruan atau kekurangan pihak yang seharusnya menjadi pihak yang 

berperkara, tentang bahwa perkara yang sama sudah pernah diajukan serta diputus 

oleh pengadilan atau berlakunya azas ne bis in idem, tentang gugatan yang kabur 

atau obscuur libel. Dalam hal tergugat mengajukan eksepsi tentang ke-tidak-

berwenangan majelis hakim atau pengadilan negeri memeriksa dan memutus 

perkara perdata a quo maka majelis hakim yang bersangkutan harus terlebih 

dahulu memutus hal tersebut dalam suatu putusan sela ataupun juga hal itu dapat 

dilakukan oleh majelis hakim sendiri tanpa permintaan pihak tergugat yang 

dilakukan secara ex officio / majelis hakim karena jabatannya pada setiap saat 

tingkat pemeriksaan serta pada setiap saat acara persidangan. Sedangkan eksepsi 

diluar kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara 

perdata a quo maka majelis hakim mempunyai kebebasan untuk apakah akan 

diputus terlebih dahulu dalam suatu putusan sela ataupun diputus bersama-sama 

pada akhir pemeriksaan perkara tersebut pada putusan akhir. Terhadap eksepsi 

                                                 
 4 Ibid, hal. 27 
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yang diputus terlebih dahulu oleh majelis hakim pemeriksa perkara maka pihak 

yang merasa tidak puas akan putusan sela tersebut dapat mengajukan suatu upaya 

hukum banding, namun demikian upaya hukum banding tersebut baru 

disampaikan kepada majelis hakim banding bersama-sama dengan putusan akhir 

perkara itu  yang telah memeriksa pokok perkaranya. 

 Sedangkan jawaban tergugat terhadap pokok perkara dapat berupa 

pengakuan akan kebenaran isi gugatan penggugat ataupun bantahan terhadap 

gugatan penggugat serta mengemukakan hal yang sebenarnya menurut dalil 

jawaban tergugat. Pengakuan yang dilakukan oleh tergugat terhadap suatu dalil 

yang diajukan oleh pihak penggugat mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna, artinya tidak perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut akan kebenaran 

dalil gugatan tersebut oleh pihak penggugat karena toh hal itu sudah menjadi dalil 

kebenaran kedua belah pihak yang berperkara. Pada pemeriksaan perkara perdata 

maka kebenaran formil akan suatu dalil gugatan ataupun suatu dalil jawaban 

mempunyai arti lebih penting dari kebenarannya materiilnya akan hal itu sendiri, 

asalkan hal itu diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak yang tengah 

berperkara. Sedangkan bantahan yang dilakukan oleh pihak tergugat terhadap 

suatu dalil gugatan penggugat maka hal itu memerlukan pembuktian yang lebih 

lanjut oleh pihak penggugat sebagai pihak yang mendalilkan sesuatu hal 

sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya. Menurut Yahya Harahap sasaran 

bantahan secara teori dan praktek ditujukan kepada : 

(1) Kebenaran dalil gugatan. 
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Menurut hukum, kebenaran dalil gugatan hanya dapat dilumpuhkan dengan 

pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang. Itu 

sebabnya pada tahap pengajuan jawaban dan duplik, proses penyelesaian perkara 

sudah dilengkapi dengan alat bukti, terutama alat bukti surat (dokumen). Bantahan 

yang menyimpang atau melenceng dari dalil gugatan akan percuma saja dan tidak 

ada artinya. Hal yang seperti itu berlaku juga kepada penggugat. Jika penggugat 

bermaksud melumpuhkan bantahan tergugat, ia harus mengingkari dalil bantahan 

tersebut. 

(2) Bantahan ditujukan kearah kejadian atau fakta. 

Untuk melumpuhkan dalil gugatan, bantahan ditujukan kearah kejadian yang 

menopang dasar hubungan hukum yang didalilkan dalam gugatan. Dengan 

menampik dan mengingkari kejadian yang didalilkan, berdasarkan alasan rasional 

dan objektif tergugat dapat meruntuhkan eksistensi kebenaran hubungan hukum 

yang didalilkan dalam gugatan. 

(3) Melumpuhkan kekuatan pembuktian. 

Tergugat harus mampu melumpuhkan kekuatan pembuktian yang diajukan 

penggugat dengan bukti lawan (tegen bewijs). Pada gilirannya pada tahap 

pemeriksaan pembuktian tergugat harus mampu melumpuhkan kekuatan 

pembuktian yang diajukan penggugat dengan alat bukti lawan, jika tergugat ingin 

kebenaran dalil bantahan yang dikemukakannya diterima hakim. Memang 

masalah pelumpuhan dalil gugatan melalui bantahan terhadap pokok perkara 

merupakan permasalahan yang tidak terpisah dari system dan hukum pembuktian. 

Oleh karena itu bantahan yang diajukan tanpa didukung alat bukti yang kuat akan 
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disingkirkan oleh hakim, karena bantahan yang demikian tidak diakui hukum 

kebenarannya.5 

 Jawaban tergugat mengenai pokok perkara yang bersifat mengingkari 

kebenaran dalil gugatan penggugat harus bisa menjelaskan hubungan hukum apa 

yang sebenarnya terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan 

penggugat dalam surat gugatannya serta hal itu haruslah didukung dengan 

pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sesuai ketentuan undang-undang secara 

cukup. Pembuktian yang cukup menurut hukum perlu dilakukan guna mendukung 

dalil-dalil bantahan / jawaban dari tergugat sehingga bantahan / jawaban yang 

demikian tidak sekedar bantahan yang tanpa disertai suatu pembuktian sama 

sekali namun merupakan bantahan yang rasional sesuai dengan kaidah hukum 

yang berlaku. Pada akhir jawabannya maka hendaknya tergugat menyampaikan 

petitum apa yang dikehendakinya berdasarkan dalil-dalil jawabannya tersebut 

dalam rangka mengahadapi posita dan petitum gugatan penggugat.   

 Dalam jawaban ini tergugat bila menganggap perlu dapat mengajukan 

suatu tuntutan balik atau gugatan rekonvensi kepada penggugat. Gugatan balik 

atau gugatan rekonvensi yang tergugat tujukan kepada penggugat haruslah 

sepanjang mengenai pokok masalah yang sama dengan gugatan pokok penggugat. 

Gugatan balik yang menyimpang dari pokok masalah dalam gugatan konpensi 

yang telah diajukan penggugat tidaklah relevan diajukan dalam gugatan perkara 

perdata yang bersangkutan namun haruslah diajukan secara tersendiri sebagai 

suatu gugatan baru terlepas dari gugatan penggugat semula. Gugatan konpensi dan 

                                                 
 5 M. Yahya Harahap, Op.cit., hal 466 
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gugatan rekonvensi yang memiliki ide dasar permasalahan hukum yang sama 

dimaksudkan untuk memudahkan pemeriksaan perkara itu sendiri serta 

menghindari melebarnya permasalahan hukum yang hendak dibahas serta 

dituntaskan pemeriksaannya oleh majelis hakim perkara perdata yang 

bersangkutan.  

 Terhadap jawaban tergugat maka selanjutnya penggugat dapat mengajukan 

replik yang mempunyai fungsi untuk membantah dalil-dalil jawaban tergugat serta 

untuk menegaskan kembali kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat itu sendiri. 

Dalam replik ini penggugat menanggapi satu persatu jawaban tergugat secara 

menyeluruh mulai dari jawaban tergugat berupa eksepsi maupun jawaban tergugat 

dalam pokok perkara. Replik diluar materi eksepsi serta pokok perkara pada 

jawaban tergugat merupakan replik yang sia-sia dan tidak boleh dilakukan 

penggugat karena lebih merupakan sebagai penambahan gugatan penggugat. Jika 

dalam jawabannya tergugat mengajukan suatu tuntutan balik berupa gugatan 

rekonvensi, maka dalam repliknya penggugat juga harus menanggapi gugatan 

rekonvensi yang diajukan oleh tergugat tersebut. Replik penggugat yang 

menanggapi gugatan rekonvensi pada jawaban tergugat akan mudah ditanggapi 

oleh penggugat karena gugatan rekonvensi tergugat tersebut masih dalam satu 

pokok permasalahan yang sama dengan gugatan penggugat itu sendiri, bahkan 

lebih jauh gugatan rekonvensi tersebut dapat menjadi suatu cek dan ricek yang 

dilakukan oleh penggugat yang telah menyampaikan gugatannya kepada 

pengadilan negeri.  Sehingga rekonvensi yang menyimpang dari pokok masalah 

dalam gugatan konvensi adalah tidak perlu ditanggapi oleh penggugat dan oleh 
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majelis hakim kelak dalam putusan akhirnya akan dinyatakan sebagai gugatan 

rekonvensi yang tidak dapat diterima. 

 Dan pada akhir proses gugat ginugat ini maka tergugat berhak mengajukan 

duplik yang berisi penegasan akan dalil-dalil jawabannya menanggapi gugatan 

penggugat serta jika terdapat gugat rekonvensi juga berfungsi sebagai dalil 

penguat gugatan rekonvensinya. Duplik yang baik juga harus disusun secara satu 

persatu menanggapi dalil-dalil replik penggugat serta kembali ditegaskannya 

petitum apa yang hendak diminta sebagaimana jawaban pertama dari tergugat. 

Pada perkara gugatan kontentiosa disamping gugatan rekonvensi maka bisa pula 

muncul gugatan intervensi yang dilayangkan pihak ketiga diluar para pihak 

berperkara untuk mencampuri dan turut serta berperkara dalam perkara pokoknya. 

Secara teoritis dikenal 3 (tiga) macam bentuk intervensi yaitu intervensi yang 

bersifat mencampuri pokok perkara untuk membela kepentingannya sendiri, 

intervensi mencampuri pokok perkara untuk membela kepentingan salah satu 

pihak berperkara dan intervensi karena ditarik oleh satu pihak berperkara untuk 

membela kepentingan pihak berperkara yang telah menariknya. Terhadap gugatan 

intervensi ini maka majelis hakim pemeriksa perkara harus terlebih dahulu 

menyatakan menerima atau menolak adanya gugatan intervensi yang dilayangkan 

pada perkara perdata dimaksud dalam suatu putusan sela. Bentuk penerimaan atau 

penolakan pihak ketiga dalam perkara intervensi ini dalam suatu putusan sela oleh 

karena penerimaan dan penolakan intervensi itu sendiri mengandung suatu 

sengketa dalam pokok perkara yang hendak diperjuangkan oleh pihak intervenien. 

b. Pembuktian Surat. 
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Undang-undang hukum acara perdata yang mengatur tentang bukti antara lain 

dapat disebut pasal-pasal berikut ini : 

Pasal 162 HIR / 282 RBg : 

Tentang bukti dan tentang menerima atau menolak alat bukti dalam perkara 
sipil, wajiblah pengadilan negeri mengingat peraturan pokok, yang tersebut 
dibawah ini.  
 
Pasal 163 HIR / 283 RBg : 
 
Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau 
menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk 
membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak 
itu atau adanya kejadian itu. 
 
Pasal 164 HIR / 284 RBg : 
 
Maka yang disebut bukti yaitu : 
Bukti surat, 
Bukti saksi, 
Sangka, 
Pengakuan, 
Sumpah, 
semua itu dengan memperlihatkan peraturan yang diperintahkan dalam 
segala pasal dibawah ini. 
 
Pasal 165 HIR / 285 RBg : 
 
Akte otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai 
umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup 
bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang 
mendapat hak dari padanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut didalam 
surat itu dan juga yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan 
sahaja; tetapi yang tersebutnya kemudian itu hanya sekedar yang 
diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok dalam akte itu. 
 
Pasal 167 HIR / 296 RBg : 
 
Bagi keuntungan tiap-tiap orang, maka buku-bukunya dapat diberikan oleh 
pengadilan negeri penilaian sebagai bukti yang sah, sedemikian dirasanya 
patut dalam tiap-tiap hal yang istimewa. 
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 Pembuktian dalam perkara perdata harus dilakukan oleh pihak-pihak 

berperkara baik penggugat maupun tergugat yang telah mendalilkan mempunyai 

hak atas sesuatu yang telah didalilkan baik dalam gugatan, jawaban, replik dan 

dupliknya. Demikian juga dalam hal mendalilkan suatu peristiwa atau kejadian 

tertentu yang nantinya dapat menerbitkan suatu hak maka pihak berperkara yang 

bersangkutan baik penggugat maupun tergugat juga mempunyai kewajiban untuk 

membuktikan peristiwa atau kejadian itu. Dan bantahan terhadap hak orang lain 

yang dilakukan oleh pihak-pihak berperkara, penggugat dan tergugat, serta 

meneguhkan akan haknya sendiri maka pihak berperkara yang bersangkutan juga 

dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.   

 Berbeda dengan apa yang seharusnya dicari dalam pembuktian 

sebagaimana hukum acara pidana kehendaki yakni adanya kebenaran materiil 

akan perbuatan terdakwa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 

dalam surat dakwaannya, maka dalam hukum acara perdata lebih menghendaki 

kebenaran yang bersifat formiil tanpa meneliti lebih jauh akan kebenaran materiil 

suatu pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara. Kebenaran formil 

dalam pembuktian suatu dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat ataupun 

kebenaran formil dalam pembuktian suatu dalil bantahan yang dilakukan oleh 

tergugat lebih banyak dijumpai pada pembuktian surat yang berisi tulisan-tulisan. 

Bukti surat yang berisi tulisan-tulisan yang dibuat tanpa campur tangan pejabat 

yang berwenang untuk itu yang merupakan akta-akta dibawah tangan yang baru 

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna jika akta-akta dibawah tangan itu 

diakui kebenarannya oleh para pihak yang telah ikut membuat akta dibawah 
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tangan dimaksud. Sedangkan bukti-bukti surat yang dibuat oleh dan ataupun 

dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu merupakan akta otentik yang 

notabene telah mempunyai kekuatan pembuktian secara sempurna kecuali jika hal 

itu dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan perkara. Suatu surat yang berisi 

tulisan-tulisan dapat dikategorikan sebagai suatu akta jika pembuatan surat 

tersebut memang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti akan kejadian 

ataupun adanya suatu hubungan hukum yang tertentu yang terjadi diantara para 

pihak yang telah membuatnya. Dan jika surat itu dibuat tidak dengan maksud 

dijadikan sebagai bukti akan suatu hubungan hukum tertentu diantara para pihak 

yang membuatnya maka hal itu termasuk dalam kategori sebagai surat yang biasa 

bukan suatu akta. 

 Akte otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu : 

a) Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa 

mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut. 

b) Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak bahwa 

benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. 

c) Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga 

bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah 

menghadap pegawai umum  tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam 

akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga maka disebutkan 

bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).6 

                                                 
 6. Retnowulan  Sutanto dan  Oerip Iskandar Kartawinata, Op.cit., hal. 49 
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 Sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan antara lain dapat 

disebutkan adanya ketentuan dalam Pasal 2 Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 

yang menyatakan barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan dibawah 

tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya ; 

tetapi bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya, 

cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu 

sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.7 Jadi adanya 

pengakuan akan tanda tangan pihak-pihak yang membuat akta dibawah tangan 

dimaksud menjadi penting artinya untuk pembuktian kebenaran tulisan dan isi 

surat akta dibawah tangan dimaksud dalam pemeriksaan perkara-perkara perdata. 

Apabila pihak yang telah memberikan tanda tangannya pada akta dibawah tangan 

mengingkari tanda tangan yang telah diberikannya maka majelis hakim pemeriksa 

perkara perlu meneliti kebenaran dari tanda tangan tersebut kalau perlu dengan 

menggunakan jasa pemeriksaan keaslian atau kepalsuan tanda tangan dimaksud 

oleh Polisi Republik Indonesia melalui proses pemeriksaan perkara pidana yang 

selanjutnya turut dijadikan sebagai alat bukti tambahan dalam proses pemeriksaan 

perkara perdata yang bersangkutan. Sedangkan tanda tangan pihak-pihak dalam 

suatu akta otentik tidaklah begitu penting artinya bagi para pihak yang terikat 

dalam perjanjian dalam akta otentik dimaksud, sebab kepentingan pihak-pihak 

yang terlibat dalam akta otentik tersebut sudah terwakili oleh tugas dan jabatan 

pegawai umum yang turut terlibat dalam pembuatan akta otentik dimaksud. Bukti 

tulisan dalam suatu akta otentik adalah benar seperti apa yang dituliskan 

                                                 
 7 Ibid. 
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didalamnya dan hal itu dijamin dengan jabatan pejabat umum pada akta otentik 

yang bersangkutan sehingga oleh karenanya bukti otentik yang demikian 

dikatakan mempunyai pembuktian yang sempurna. 

 Pembukuan yang dibuat oleh salah satu pihak berperkara tanpa 

keterlibatan pihak lawan perkara dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah 

dalam persidangan perkara perdata, namun dalam praktek pembukuan yang dibuat 

oleh salah satu pihak berperkara tersebut seringkali dibantah dan tidak diakui 

kebenarannya oleh pihak lawan perkaranya. Dan oleh karenanya agar pembukuan 

yang demikian dapat menjadi alat bukti yang sempurna serta tidak terbantahkan 

oleh pihak lawan perkara tersebut maka harus disertai alat bukti lainnya yang 

dapat menunjukkan hubungan hukum antara alat bukti surat berupa pembukuan 

tersebut  dengan pihak lawan perkara berdasarkan dalil yang dikemukakan.  

Tentang bagaimana pembuktian dengan surat itu dijalankan dalam proses 

persidangan perkara perdata pada pengadilan negeri maka dapat disebut ketentuan 

tentang hukum acara perdata sebagai berikut : 

Pasal 137 HIR / 163 RBg yang berbunyi : 

Kedua belah pihak boleh menuntut timbal balik akan melihat surat keterangan 
lawannya, yang harus diserahkan kepada hakim untuk maksud itu. 
Pasal 138 HIR / 164 RBg yang berbunyi sebagai berikut : 
 
(1) Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang 

diserahkan oleh lawannya, maka pengadilan negeri boleh memeriksa hal 
itu ; sesudah pemeriksaan itu diputuskannya boleh tidaknya surat itu 
dipakai dalam perkara itu. 

 
(2) Jika ternyata perlu bagi pemeriksaan itu menggunakan surat yang 

dipegang oleh penyimpan umum, maka diperintahkanlah oleh pengadilan 
negeri, supaya surat itu diperlihatkan kepada pengadilan negeri 
dipersidangan yang akan ditentukan untuk maksud itu. 
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(3) Jika ada keberatan akan memperlihatkan surat itu, baik karena perihal 
surat itu maupun karena jauhnya tempat penyimpan itu, maka pengadilan 
negeri memerintahkan supaya pemeriksaan itu dijalankan dimuka 
pengadilan negeri atau oleh kepala pemeintahan setempat (dalam hal ini 
oleh asisten-asisten) yang tersebut kemudian itu membuat proses verbal 
dari pemeriksaannya itu dan mengirimkan proses verbal itu kepada 
pengadilan negeri yang tersebut lebih dahulu. 

 
(4) Si penyimpan, yang dengan tidak ada sebab yang sah, tidak mencukupi 

perintah untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, boleh dipaksa 
dengan paksa badan untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, 
yaitu atas permintaan pihak yang berkeperluan dan atas perintah ketua 
pengadilan negeri, yang wajib memeriksa surat itu, atau atas perintah 
kepala pemerintahan setempat (dalam hal ini asisten-asisten), yang disuruh 
menjalankan pemeriksaan itu. 

 
(5) Jika surat itu tidak menjadi bahagian sebuah daftar, maka sebelum ia 

diperlihatkan atau dikirimkan, diperbuatlah oleh penyimpan itu salinan 
surat itu, akan jadi ganti surat asal selama surat itu belum diterima 
kembali.  Dibawah salinan surat itu ditulis oleh si penyimpan sebabnya 
salinan itu diperbuat ; dan peringatan itu disebut pada grosse dan salinan 
yang akan diberikan dari surat itu. 

 
(6) Segala biaya harus dibayar kepada penyimpan oleh pihak yang 

memasukkan surat yang dibantah itu ; banyaknya biaya itu ditaksir oleh 
ketua pengadilan negeri yang memutuskan perkara itu. 

 
(7) Jika tentang pemeriksaan tentang benarnya surat yang dimaksudkan itu 

menerbitkan sangka bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih 
hidup, maka pengadilan negeri mengirim segala surat perkara kepada 
pembesar yang berkuasa akan menuntut kejahatan itu. 

 
(8) Perkara yang dijalankan dimuka pengadilan negeri dipertangguhkan 

dahulu sampai jatuh keputusan dalam perkara pidana itu. 
 
 Dalam persidangan perkara-perkara perdata maka pihak-pihak berperkara 

yang saling berlawanan dengan dalil-dalil perkara yang saling berlawanan pula 

serta bertentangan satu sama lain pada saat masing-masing pihak berperkara 

tersebut mengajukan bukti-bukti tertulis baik berupa surat biasa, akta dibawah 

tangan maupun suatu akta otentik maka pihak-pihak berperkara tersebut dapat 

saling melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak lawan 
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perkaranya tersebut. Dan majelis hakim pemeriksa perkara pengadilan negeri 

yang bersangkutan dapat menentukan surat-surat bukti mana yang dapat 

dipergunakan dalam pembuktian serta surat-surat bukti mana yang tidak dapat 

dipergunakan dalam pembuktian masing-masing pihak berperkara baik penggugat 

maupun tergugat. Penerimaan sesuatu surat untuk menjadi bukti tertulis dalam 

perkara perdata dilakukan didepan persidangan perkara perdata pada pengadilan 

negeri dengan cara menerima photo copy surat bukti tersebut dan kemudian 

diberikan bea materai yang cukup untuk keperluan itu serta photo copy surat 

tersebut dicocokkan dengan surat aslinya didepan persidangan. Untuk pencocokan 

photo copy surat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara dengan aslinya maka 

pekerjaan tersebut sebenarnya bisa dibantu oleh pejabat yang memberikan bea 

materai atas photo copy surat tersebut dan ataupun dibantu oleh bagian 

kepaniteraan perkara dengan membubuhkan cap serta tanda tangannya yang 

menyatakan bahwa photo copy surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya, 

walaupun pada pekerjaan yang dilakukan oleh kedua pejabat tersebut lebih 

mempunyai arti sebagai penarikan biaya materai dan leges atas photo copy surat 

bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang tengah bersengketa tersebut.  

Dan penolakan sesuatu surat bukti oleh majelis hakim pemeriksa perkara 

atas keberatan pihak lawan perkara terhadap surat bukti dimaksud dilakukan 

dipersidangan perkara perdata pada pengadilan negeri secara lisan dengan 

menyampaikan alasan hukum mengapa surat bukti itu ditolak oleh majelis hakim 

pemeriksa perkara serta hal itu dicatat oleh panitera pengganti perkara yang 

bersangkutan dalam berita acara persidangan pada hari itu.   
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 Untuk surat-surat bukti yang ada pada kekuasaan penyimpan umum 

termasuk surat-surat bukti yang menjadi jaminan kebendaan, maka surat-surat 

tersebut tentunya tidak berada dalam kekuasaan pihak yang berperkara itu sendiri 

sehingga pihak berperkara yang bersangkutan tidak leluasa untuk mengajukan dan 

menghadirkan surat yang bersangkutan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil-

dalilnya pada pemeriksaan perkara perdata yang bersangkutan. Dan oleh 

karenanya atas permintaan pihak-pihak yang berperkara itu sendiri maka majelis 

hakim pengadilan negeri dapat menerbitkan penetapan untuk mengadakan 

pemeriksaan surat bukti yang bersangkutan pada tempat dimana surat itu disimpan 

ataupun dijaminkan dan dari hasil pemeriksaan surat itu tentunya dibuatkan berita 

acara pemeriksaan surat dengan mencatat segala sesuatu hal yang penting untuk 

proses pertimbangan hukum dalam pembuktian perkara perdata yang 

bersangkutan. Biaya yang timbul akibat pemeriksaan surat itu dibebankan kepada 

pihak berperkara yang mengajukan bukti surat dimaksud, walaupun pada akhirnya 

nanti semua biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara perdata yang 

bersangkutan termasuk biaya pemeriksaan surat dibebankan kepada pihak yang 

kalah berperkara. 

 Sedangkan jika ada sangkaan atau dugaan jika surat bukti yang diajukan 

oleh salah satu pihak berperkara tersebut adalah palsu, maka hal itu bisa 

dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diadakan proses pemeriksaan perkara 

pidana tentang keaslian ataupun kepalsuan surat bukti yang dimaksud dan 

sementara menunggu hasil keaslian ataupun kepalsuan surat bukti dimaksud maka 

pemeriksaan perkara perdatanya ditangguhkan sampai putusan perkara pidana 
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mempunyai kekuatan hukum tetap dan turut dijadikan bukti dalam perkara 

perdatanya ( tootnader ). 

c. Pembuktian Saksi. 

 Tentang pembuktian dengan saksi antara lain dapat disebutkan pasal dalam 

undang-undang hukum acara perdata sebagai berikut : 

Pasal 168 HIR : 

Sampai diadakan peraturan lain tentang hal orang boleh mengadakan bukti 
saksi, maka haruslah pengadilan negeri tetap menurut hukum yang ada bagi 
bangsa bumiputera dan bangsa timur asing tentang hal itu. 
 
Pasal 169 HIR / 306 RBg : 
 
Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang 
lain, tiada dapat dipercaya didalam hukum.    
 
Pasal 170 HIR / 307 RBg : 
 
Jika penyaksian yang berasing-asing dan menyendiri dari beberapa orang 
tentang beberapa kejadian, dapat meneguhkan suatu perkara yang tentu, 
karena penyaksian itu bersetuju dan berhubung-hubungan yang satu dengan 
yang lain, maka diserahkan kepada pertimbangan hakim didalam memberikan 
pernilaian kepada penyaksian berasing-asing itu sebagai bukti menurut 
keadaan. 
 
Pasal 171 HIR / 308 RBg : 
 
(1) Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi. 
 
(2) Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karena kata akal, tidak 

dipandang sebagai penyaksian. 
 
Pasal 172 HIR / 309 RBg : 
 
Dalam hal menimbang harga penyaksian itu haruslah hakim memperhatikan 
benar : cocoknya segala saksi ; sesuainya penyaksian dengan apa yang 
diketahui dari sudut lain tentang perkara yang diketahui dari sudut lain tentang 
perkara yang diperselisihkan ; segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi 
untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu, peri 
kehidupan, adat istiadat dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal 
yang boleh menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai. 
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 Berbeda halnya dengan pembuktian surat yang lebih mementingkan akan 

kebenaran dan keabsahan dari surat-surat bukti yang para pihak ajukan sebagai 

alat bukti dipersidangan, maka pembuktian dengan saksi yang para pihak 

berperkara ajukan kedepan persidangan pada proses pemeriksaan perkara-perkara 

perdata lebih mengarah untuk dapat menunjukkan fakta atau kejadian apa yang 

sebenarnya terjadi pada perkara dimaksud dan yang pada akhirnya bisa 

diharapkan untuk dapat menjelaskan hubungan hukum yang ada dalam rangkaian 

dalil-dalil yang timbul pada perkara perdata dimaksud sebagaimana disampaikan 

oleh para pihak berperkara didepan sidang pengadilan negeri. Saksi dalam hukum 

acara perdata terbagi atas saksi yang memang sengaja dilibatkan sebagai seorang 

saksi yang dikehendaki menyaksikan suatu hubungan hukum tertentu diantara 

para pihaknya dan dinyatakan secara tegas sebagai seorang saksi dalam suatu akta 

tertentu yang dibuat oleh para pihaknya serta saksi yang dengan pengetahuannya 

sendiri mengetahui adanya suatu peristiwa ataupun hubungan hukum tertentu 

diantara para pihaknya. Saksi yang pengetahuannya berdasarkan keterangan pihak 

lain atau yang lazim disebut sebagai saksi de auditu hendaknya tidak 

dipergunakan kesaksiannya tersebut dalam pembuktian menurut hukum acara 

perdata. Keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya yang 

menerangkan suatu peristiwa hukum tertentu ataupun kejadian hukum tertentu 

haruslah saling berhubungan secara logis antara satu keterangan saksi dengan 

keterangan saksi lainnya. Hubungan secara logis tersebut pada saat yang 

dikehendaki juga harus dapat diterangkan secara kronologis / berdasar urutan 

waktu yang tepat sehingga antara satu keterangan saksi dengan keterangan saksi 
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yang lainnya dapat menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa secara kronologis 

pula. Keterangan saksi yang berdiri sendiri tanpa bisa menjelaskan hubungannya 

dengan keterangan saksi yang lain mengenai suatu peristiwa hukum hendaknya 

tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum oleh majelis hakim pemeriksa 

perkara yang bersangkutan. Dan pada tiap-tiap penyaksian yang seorang saksi 

ketahui haruslah disebutkan tentang sebab terjadinya pengetahuan saksi tersebut / 

haruslah disebutkan tentang sebab musabab terjadinya pengetahuan saksi 

dimaksud. Undang-undang menghendaki keterangan seorang saksi saja tidak 

cukup dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan perdata tanpa ada dan disertai 

alat bukti lainnya. Sehingga jika pihak berperkara hanya mengajukan satu orang 

saksi saja untuk membuktikan dalilnya maka harus dilengkapi alat bukti lainnya 

sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dalam pasal 164 HIR / 284 RBg 

sebagaimana tersebut diatas. 

 Untuk siapa saja pihak yang dapat didengar keterangannya sebagai 

seorang saksi maupun pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai 

seorang saksi maka pasal 145 HIR / 172 RBg menyatakannya sebagai berikut : 

(1) Yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi adalah : 
 

a. Keluarga sedarah atau keluarga semenda menurut keturunan yang lurus 
dari salah satu pihak. 

 
b. Suami atau isteri salah satu pihak meskipun sudah bercerai. 

 
c. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka 

sudah berumur lima belas tahun. 
 

(2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh ditolak 
sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut 
hukum sipil dari pada orang berperkara atau tentang suatu perjanjian 
pekerjaan. 
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(3) Orang yang tersebut dalam pasal 146 ayat (1) a dan b, tidak berhak minta 

mengundurkan diri dari pada memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut 
dalam ayat dimuka. 

 
(4) Pengadilan negeri berkuasa akan mendengar diluar sumpah anak-anak atau 

orang-orang gila yang kadang-kadang terang ingatannya yang dimaksud 
dalam ayat pertama, akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai selaku 
penjelasan saja. 

 
Ditambahkan sebagai seorang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai 

seorang saksi dalam pasal 172 ayat ayat (1) angka (2) RBg ialah : 

(2) Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dan anak-anak dari saudara 
perempuan didalam karesidenan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli 
sepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat.   
 
 Dalam perkara-perkara perceraian yang termasuk kedalam kelompok 

hukum-hukum sipil maka orang-orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi 

sesuai ketentuan tersebut diatas diperbolehkan menjadi saksi dengan 

pertimbangan bahwa justru orang-orang yang terdekat dengan pihak berperkara 

itulah yang lebih mengetahui tentang duduk persoalan yang sebenarnya hingga 

muncul perkara-perkara perceraian dimaksud sehingga keterangannya lebih 

mempunyai arti dalam penyelesaian perkara perceraian tersebut dibandingkan 

dengan pengetahuan seorang saksi yang notabene orang lain yang tidak tahu 

menahu sama sekali mengenai persoalan dalam keluarga para pihak yang 

berperkara dalam perkara perceraian dimaksud.  

 Sedangkan pihak-pihak yang boleh mengundurkan diri sebagai saksi telah 

diatur dalam pasal 146 HIR ayat (1) / 174 ayat (1) RBg sebagai berikut : 

a. Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar 
perempuan dari salah satu pihak. 
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b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan 
perempuan dari laki-laki atau isteri salah satu pihak. 

 
c. Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan syah 

diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai 
pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau 
jabatannya itu. 

 
Pasal 146 HIR ayat (2) / 174 ayat (2) RBg adalah sebagai berikut : 
 
Dasar dari kewajiban untuk menyimpan rahasia yang didalilkan itu terserah 
penilaian pengadilan negeri.    
 
Penolakan seseorang menjadi saksi serta pemberitahuan kepada seorang calon 

saksi untuk dapat mengundurkan diri tidak lagi dapat memberikan keterangannya 

didepan persidangan sebagai saksi berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara 

perdata sebagaimana tersebut diatas disampaikan secara lisan oleh majelis hakim 

pemeriksa perkara dimaksud dengan mengemukakan dasar hukum mengapa saksi 

tersebut tidak boleh didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan hukum acara 

perdata tersebut diatas. Dan penolakan seseorang menjadi saksi pada persidangan 

perkara perdata pada pengadilan negeri dicatat dalam berita acara persidangan 

oleh panitera pengganti yang bersangkutan. Dalam praktek pihak lawan 

berperkara jika mengetahui status kekeluargaan seorang saksi sebagaimana 

ketentuan tersebut diatas tentang seseorang yang tidak boleh menjadi saksi serta 

tentang seseorang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi maka biasanya 

akan mengajukan keberatannya jika saksi dimaksud didengar keterangannya 

didepan persidangan dan hal itu tentu direspon positif oleh majelis hakim 

pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan untuk tidak mendengar keterangan 

saksi dimaksud dalam persidangan pemeriksaan perkara perdata itu. 
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 Para pihak berperkara jika ingin menghadirkan seorang saksi namun 

menemui kesulitan untuk mengahdirkannya didepan persidangan sementara 

menurut pendapatnya kesaksiannya begitu penting untuk dapat membuktikan 

segala dalilnya dalam perkara perdata dimaksud maka dapat meminta bantuan 

majelis hakim perkara perdata yang bersangkutan untuk menghadirkan saksi 

tersebut dan kalau perlu saksi tersebut dipaksa datang menghadap persidangan 

pengadilan negeri dengan bantuan anggota kepolisian.  

 Untuk dapat memberikan keterangan didepan persidangan dan juga agar 

kesaksian seorang saksi memiliki nilai kesaksian maka terhadap saksi yang 

diajukan oleh pihak-pihak berperkara baik penggugat maupun tergugat haruslah 

disumpah menurut ketentuan agamanya. Keterangan seorang saksi yang diberikan 

didepan persidangan haruslah bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta 

bersesuaian pula dengan alat-alat bukti lainnya dan yang kesemuanya itu harus 

dapat meneguhkan dalil-dalil sebagaimana pihak berperkara kemukakan baik 

dalam gugatan, jawaban maupun replik dan duplik. Keterangan yang seorang 

saksi berikan didepan persidangan dicatat dalam berita acara persidangan 

pemeriksaan perkara perdata yang bersangkutan. Saksi yang merupakan seorang 

warga negara asing dan tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa 

Indonesia maka keterangannya didengar didepan persidangan pengadilan negeri 

dengan bantuan jasa seorang juru bahasa yang telah disumpah terlebih dahulu 

untuk menjalankan pekerjaan menterjemahkan keterangan saksi tersebut kedalam 

bahasa Indonesia. Demikian juga saksi yang merupakan seorang bisu tuli maka 

keterangannya didepan sidang pengadilan negeri didengar dengan bantuan 
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seorang juru bahasa yang pandai bergaul serta dapat menterjemahkan bahasa 

tubuh dan isyarat yang diberikan oleh saksi. 

 Keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya 

serta bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya sehingga dapat dipergunakan 

untuk membuktikan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang tertentu 

sebagaimana dalil dari pihak berperkara yang telah mengajukannya maka 

kesaksian yang demikian itulah yang mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi 

yang sah dihadapan hukum. Keterangan saksi yang demikian haruslah dicatat oleh 

panitera pengganti perkara perdata yang bersangkutan dalam berita acara 

persidangan serta nantinya akan dimasukkan sebagai bahan pertimbangan hukum 

oleh majelis hakim pemeriksa perkara dalam memutus perkara perdata yang 

bersangkutan.  

d. Persangkaan-persangkaan. 

 Pasal 173 HIR / 310 RBg adalah pasal yang mengatur tentang alat bukti 

persangkaan-persangkaan yang berbunyi sebagai berikut : 

Sangka saja yang tidak berdasar pada suatu peraturan undang-undang, hanya 
boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusannya, jika itu sangat 
penting, seksama, tentu dan bersetujuan yang satu dengan yang lain. 
 
Persangkaan-persangkaan menurut ketentuan tersebut diatas ada 2 (dua) macam 

yaitu persangkaan-persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan-

persangkaan yang dilakukan oleh hakim / majelis hakim pemeriksa perkara itu 

terhadap semua fakta hukum yang terjadi dan muncul  selama proses pemeriksaan 

perkara berlangsung. 
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 Persangkaan-persangkaan menurut undang-undang diatur dalam pasal 

1916 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut : 

Persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang 

berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan 

perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan-

persangkaan semacam itu adalah diantaranya : 

1. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena demi sifat 
dan ujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu 
ketentuan undang-undang. 

 
2. Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau 

pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu. 
 

3. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim 
yang telah memperoleh kekuatan mutlak. 

 
4. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau 

kepada sumpah salah satu pihak.  
 
 Sedangkan persangkaan-persangkaan yang dilakukan oleh hakim atau 

majelis hakim pemeriksa perkara perdata dilakukan berdasarkan penilaian 

terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dan muncul selama proses persidangan 

berlangsung baik berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah maupun 

berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tertulis yang para pihak 

sampaikan dan ajukan didepan persidangan. Dalam persoalan adat-waris, sering 

dipergunakan persangkaan hakim bahwa oleh karena penggugat sudah dua puluh 

tahun lebih tinggal diam tanpa suatu alasan yang syah ; hal itu memberi 

persangkaan  (hakim) yang beralasan bahwa penggugat sesungguhnya tidak 
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berhak atas sawah / tanah yang dipersengketakan itu lagi.8 Tentu persangkaan-

persangkaan yang dilakukan oleh hakim / majelis hakim pemeriksa perkara harus 

mempunyai hubungan yang logis antara satu fakta hukum dengan fakta hukum 

lainnya ataupun antara satu peristiwa hukum dengan peristiwa hukum lainnya 

serta mempunyai kronologis / urutan waktu yang tepat sehingga diantara 

keduanya dapat ditarik suatu hubungan hukum tertentu yang mempunyai makna 

ataupun nilai pembuktian yang sempurna bagi suatu dalil yang dikemukakan oleh 

para pihak berperkara baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Hanya 

persangkaan-persangkaan yang bersifat demikian sajalah yang dapat digunakan 

oleh hakim / majelis hakim pemeriksa perkara sebagai alat bukti yang sah dari 

hasil suatu persidangan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusannya. 

Sangka saja hasil olah pikiran yang terlalu panjang dan tidak mempunyai kaitan 

dengan peristiwa hukum lainnya dan ataupun alat bukti lainnya maka seyogyanya 

ditolak oleh hakim / majelis hakim pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan, 

sebab putusan dalam perkara perdata yang didasarkan pada sangka yang bersifat 

demikian tidak mempunyai pijakan dasar hukum yang kuat dan cemderung 

bersifat subyektif.   

 Persangkaan-persangkaan baik yang menurut undang-undang maupun 

persangkaan-persangkaan yang dilakukan oleh hakim / majelis hakim pemeriksa 

perkara perdata itu sendiri pada proses persidangan pemeriksaan perkara-perkara 

perdata pada pengadilan negeri tidak bisa terekam dalam berita acara persidangan 

perkara perdata yang bersangkutan sebab persangkaan-persangkaan itu sendiri ada 

                                                 
 8 Ibid. hal. 58 
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dalam benak hakim / majelis hakim pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan 

yang nantinya akan muncul sebagai alat bukti persangkaan-persangkaan dalam 

putusan akhir perkara perdata yang bersangkutan, karena yang bisa terekam dalam 

berita acara persidangan perkara perdata yang bersangkutan hanyalah perbuatan-

perbuatan dan ataupun peristiwa-peristiwa hukum yang jika dihubungkan satu 

sama lainnya bisa menimbulkan suatu persangkaan-persangkaan hukum. 

e. Pengakuan. 

 Pasal-pasal dalam undang-undang hukum acara perdata yang mengatur 

tentang alat bukti pengakuan antara lain : 

Pasal 174 HIR / 311 RBg yang berbunyi : 

Pengakuan, yang diucapkan dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk 
memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya 
sendiri, baik dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk 
melakukan itu. 
 
Pasal 175 HIR / 312 RBg yang berbunyi : 
 
Maka diserahkan kepada pertimbangan dan waspadanya hakim didalam 
menentukan gunanya suatu pengakuan dengan lisan, yang dilakukan diluar 
hukum. 
 
Pasal 176 HIR / 313 RBg yang berbunyi : 
 
Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tiada wenang akan 
menerima sebahagian lain, sehingga orang yang mengaku itu ; yang demikian 
itu hanya boleh dilakukan, kalau orang yang berutang, dengan maksud akan 
melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti tiada benar. 
 

 Dari ketentuan pasal 174 HIR / 311 RBg dan 175 HIR / 312 RBg tersebut 

diatas maka dapat diketahui bahwa pengakuan yang bisa diberikan oleh pihak 

berperkara kepada pihak lawan perkaranya bisa diberikan didepan persidangan 

maupun diberikan diluar persidangan. Pengakuan yang diberikan oleh pihak 
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berperkara didepan persidangan mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna, artinya dalil pihak berperkara baik penggugat maupun tergugat yang 

diakui oleh pihak lawan perkaranya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena 

kedua belah pihak berperkara sudah saling mengakui dan membenarkan tentang 

hal yang telah didalilkan salah satu pihaknya dalam perkara dimaksud. Hakim / 

majelis hakim pemeriksa perkara perdata tidak akan meneliti lebih lanjut tentang 

kebenaran materiil dari dalil yang telah diakui kebenarannya oleh masing-masing 

pihak berperkara tersebut. Pengakuan yang diberikan oleh pihak-pihak berperkara 

terhadap dalil-dalil lawan perkaranya harus diterima seutuhnya oleh majelis hakim 

pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan. Majelis hakim pemeriksa perkara 

perdata tidak boleh menerima sebahagian saja dari seluruh pengakuan yang 

diberikan salah satu pihak berperkara kepada pihak lawan perkaranya. Tekhnis 

pelaksanaan pengakuan oleh pihak lawan perkara tersebut antara lain dapat 

diberikan dalam proses gugat ginugat dalam jawaban, replik maupun duplik. 

Pengakuan juga dapat diberikan dalam rangka membenarkan keterangan saksi 

didepan persidangan yang memberikan keterangan tentang kebenaran dalil pihak 

yang telah mengajukannya dan juga dapat dilakukan dengan cara membenarkan 

bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak lawan perkaranya. Pengakuan 

pembenaran terhadap keterangan saksi yang diajukan pihak lawan perkara dan 

juga pembenaran bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pihak lawan perkara 

dicatat oleh panitera pengganti perkara yang bersangkutan pada berita acara 

persidangan dan yang pada akhirnya nanti digunakan oleh majelis hakim 

pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan hukum 
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dalam putusan akhir perkara perdata dimaksud. Menurut pasal 1916 KUHPerdata 

maka pengakuan pihak berperkara yang diberikan didepan persidangan perkara 

perdata merupakan salah satu dari persangkaan undang-undang. Dan menurut 

pasal 1921 alinea 2 KUHPerdata dinyatakan bahwa pembuktian melawan 

terhadap persangkaan undang-undang tidak diperkenankan. Oleh karena itu 

dengan diakuinya dalil-dalil yang dikemukakan salah satu pihak berperkara oleh 

pihak lawan perkaranya, maka cukup terbukti dan karenanya gugat harus 

dikabulkan. Dalam hukum pembuktian perihal pengakuan dan tidak disangkalnya 

dalil pihak lawan, mempunyai kekuatan bukti yang sama.9 

Sedangkan terhadap pengakuan pihak-pihak berperkara yang diberikan diluar 

persidangan maka majelis hakim pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan 

mempunyai kebebasan untuk menilai pengakuan yang demikian sebagai alat bukti 

yang sah dalam pertimbangan hukum dalil-dalil para pihak berperkara. Pengakuan 

diluar sidang yang diberikan secara tertulis tidak memerlukan pembuktian tentang 

kebenaran pengakuan itu sendiri lebih lanjut sedangkan pengakuan diluar sidang 

yang diberikan pihak berperkara secara lisan masih memerlukan pembuktian 

tentang kebenaran pengakuan itu sendiri oleh saksi-saksi dan ataupun oleh alat-

alat bukti lainnya. 

 Disamping pengertian pengakuan bulat atau pengakuan yang murni, 

dimana semua dalil yang dikemukakan pihak lawan diakui sepenuhnya, dalam 

hukum acara perdata dikenal pula apa yang dinamakan pengakuan berembel-

embel. Tentang pengakuan berembel-embel ada 2 (dua) macam, ialah : 

                                                 
 9 Ibid. hal. 60 
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a) Pengakuan dengan klausula. 

Contohnya : Benar saya berhutang, akan tetapi hutang tersebut sudah saya 

bayar. Benar saya telah membelinya dan pula barang-barang sudah saya 

terima, akan tetapi saya sudah membayar harga barang-barang tersebut. 

b) Pengakuan dengan kwalifikasi. 

Contohnya : Benar saya membelinya, akan tetapi setelah dicoba dan saya 

setuju (disini ada syarat tangguh).10 

 Wirjono Projodikoro, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata di 

Indonesia”, mengatakan bahwa ajaran tentang pengakuan yang tidak dapat 

dipisah-pisah, sangat mengecewakan dan tidak masuk akal, lagi pula tidak dapat 

dimengerti oleh khalayak ramai. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa 

sebaiknya dalam mengahadapi pengakuan dengan embel-embel ini hakim diberi 

kebebasan untuk menetapkan seberapa jauh akan memberi kekuatan kepada 

pengakuan semacam itu, seperti halnya hakim berhadapan dengan pengakuan 

yang dilakukan diluar sidang, dengan lain perkataan pengakuan dengan embel-

embel hendaknya diberi kekuatan sebagai bukti bebas.11     

 Pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak berperkara kepada pihak 

lawan perkaranya akan memudahkan majelis hakim pemeriksa perkara perdata 

yang bersangkutan dalam pertimbangan hukumnya serta dapat digunakan sebagai 

batu pijakan untuk pertimbangan dalil-dalil perkara berikutnya yang hendak 

diselesaikan dalam putusan akhir perkara perdata yang bersangkutan. 

f. Sumpah. 

                                                 
 10 Ibid., . hal. 61 
 11 Ibid, . hal. 62 
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Pasal-pasal dalam undang-undang hukum acara perdata yang mengatur tentang 

alat bukti sumpah ialah : 

Pasal 155 (1) HIR / 182 (1) RBg yang berbunyi : 

Jika kebenaran tuntutan atau kebenaran pembelaan atas itu tiada secukupnya 
terang, akan tetapi tidak pula hampa dari segala keterangan, dan sekali-kali 
tidak ada jalan meneguhkannya lagi dengan upaya, keterangan yang lain 
bolehlah pengadilan negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak 
bersumpah dihadapan hakim, supaya karena sumpah itu dapat diputuskan 
perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang akan diperkenankan. 
 
Pasal 155 (2) HIR / 182 (2) RBg yang berbunyi : 
 
Dalam hal yang kemudian itu pengadilan negeri harus menentukan jumlah 
uang, yang sehingga itulah penggugat boleh dipercayai karena sumpahnya.  
 

Sumpah yang dilakukan salah satu pihak berperkara dimaksudkan guna 

menyelesaikan jalannya pemeriksaan perkara perdata dimaksud karena adanya 

kekurangan alat bukti ataupun tidak adanya alat bukti lain yang bisa digunakan 

oleh majelis hakim pemeriksa perkara untuk menyelesaikan permasalahan hukum 

yang terdapat pada perkara dimaksud. Sumpah sebagaimana dimaksudkan dalam 

pasal 155 ayat (1) HIR / 182 ayat (1) RBg tersebut dimaksudkan sebagai 

pelengkap / penambah alat bukti lain yang telah diajukan oleh pihak berperkara 

baik penggugat maupun tergugat, namun oleh majelis hakim pemeriksa perkara 

perdata yang bersangkutan alat bukti lain tersebut tidak cukup untuk meneguhkan 

sesuatu hal yang didalikan oleh pihak berperkara yang dibebani melakukan 

sumpah tersebut oleh majelis hakim pemeriksa perkara tersebut. Oleh karena 

sumpah penambah tersebut tergantung penilaian hakim pemeriksa perkara 

terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, maka tidaklah lazim 

jika sumpah itu diminta sendiri oleh pihak berperkara kepada majelis hakim 
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pemeriksa perkara namun dibebankan oleh majelis hakim pemeriksa perkara 

kepada salah satu pihak berperkara yang mempunyai kekurangan alat bukti guna 

membuktikan dalil-dalilnya. Sumpah yang dilakukan untuk menentukan jumlah 

uang tertentu biasanya digunakan dalam perkara hutang piutang yang tidak tentu 

berapa jumlah hutang salah satu pihak berperkara yang sesungguhnya karena 

tiadanya alat bukti lain yang bisa menentukan jumlah hutang salah satu pihak 

berperkara tersebut. Dan bagi pihak berperkara yang telah melakukan sumpah 

untuk meneguhkan dalilnya maka haruslah dinyatakan sebagai pihak yang 

menang berperkara dan karenanya dalil yang dikuatkan dengan sumpahnya 

tersebut harus dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Sumpah 

penambah yang lainnya tersebut dalam pasal 155 ayat (2) HIR / 182 ayat (2) RBg 

adalah yang disebut dengan sumpah penaksir. 

Adapun macam sumpah lainnya dalam hukum acara perdata ialah sumpah 

pemutus yang diatur dalam pasal 156 HIR / 183 RBg sebagai berikut : 

(1) Jika sekalipun tidak ada suatu keterangan untuk meneguhkan tuntutan 
atau pembalasan atas tuntutan itu, maka boleh juga salah satu pihak 
meminta kepada pihak yang lain akan bersumpah dihadapan hakim, 
supaya karena sumpah itu dapat diputuskan perkara itu, asal saja sumpah 
itu berhubung dengan suatu perbuatan yang dilakukan pihak itu sendiri, 
yang kepada sumpahnya akan bergantung keputusan perkara itu. 

 
(2)  Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, 

maka bolehlah pihak yang tiada mau bersumpah mengembalikan sumpah 
itu kepada lawannya. 

 
(3) Barangsiapa disuruh bersumpah, tetapi enggan bersumpah sendiri atau 

enggan mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, ataupu barangsiapa 
menyuruh bersumpah, tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan ia 
enggan bersumpah, harus dikalahkan. 
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Sumpah yang diatur dalam pasal 156 HIR / 183 RBg ini dinamakan sumpah 

pemutus karena memang atas dalilnya, salah satu pihak berperkara tersebut tidak 

mempunyai bukti sama sekali untuk meneguhkannya, sehingga baik atas karena 

permintaan majelis hakim pemeriksa perkara maupun atas permintaan pihak-pihak 

berperkara itu sendiri maka salah satu pihak berperkara bisa dibebani melakukan 

sumpah untuk menyatakan dan meneguhkan bahwa dalil dan tuntutan dalam 

perkaranya itu adalah benar. Pihak berperkara yang ditunjuk untuk melakukan 

sumpah itu bisa saja mengembalikan pelaksanaan sunpah itu kepada pihak lawan 

perkaranya untuk melakukan sumpah dengan dalil yang sebaliknya dari pada 

dalilnya pihak berperkara itu sendiri. Dan apabila pihak yang disuruh bersumpah 

ataupun pihak yang dikembalikan kepadanya pelaksanaan sumpah itu dilakukan 

tidak mau mengangkat sumpah akan dalil dan tuntutannya sendiri maka haruslah 

dinyatakan sebagai pihak yang kalah berperkara. Sumpah, baik sumpah penambah 

atau sumpah pemutus dimaksudkan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara 

perdata tersebut dengan telah diucapkannya sumpah itu sendiri bagi pihak 

berperkara yang melakukan sumpah. Sehingga bagi siapa saja pihak berperkara 

yang melakukan sumpah haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang 

berperkara.    

 Sedangkan bagaimana pelaksanaan suatu sumpah itu dijalankan oleh salah 

satu pihak berperkara baik penggugat ataupun tergugat, maka telah diatur dalam 

pasal-pasal berikut dalam undang-undang hukum acara perdata :    

Pasal 157 HIR / 184 RBg yang berbunyi : 

Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun yang diminta atau 
dikembalikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, harus dijalankan 
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sendiri, kecuali karena sebab yang penting, pengadilan negeri memberi ijin 
kepada satu pihak, akan menyuruh bersumpah seorang wakilnya yang 
dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu ; maka kuasa itu hanya boleh 
diberi dengan akta otentik yang dengan seksama dan cukup menyebutkan 
sumpah yang akan diangkat itu. 
 
Pasal 158 (1) HIR :  
 
Hal mengangkat sumpah itu selalu dikerjakan dalam persidangan pengadilan 
negeri, kecuali jika hal itu tidak dapat dilangsungkan karena ada halangan 
yang sah ; dalam hal yang demikian ketua pengadilan negeri boleh memberi 
kuasa kepada salah satu anggota, supaya dengan bantuan panitera 
pengadilan, yang akan membuat proses verbal tentang hal itu, disumpahnya 
pihak yang berhalangan itu dirumahnya. 
 
Pasal 158 (2) HIR : 
 
Sumpah itu hanya boleh diambil dihadapan pihak yang lain, atau sesudah 
pihak itu dipanggil dengan patut. 
 

 Pasal 185 ayat (1) RBg berbunyi sebagai berikut : 
 

Semua pengangkatan sumpah dilakukan dalam persidangan pengadilan 
negeri, kecuali terdapat halangan yang sah yang tidak memungkinkannya 
atau jika hakim memerintahkan pengangkatan sumpah itu didalam kuil 
atau ditempat lain yang dipandang suci. Dalam hal sedemikian maka ketua 
pengadilan negeri dapat menguasakan kepada salah seorang hakim 
anggota dengan dibantu oleh panitera yang berkewajiban membuat berita 
acara pengambilan sumpah dari pihak yang berhalangan datang itu 
dirumahnya atau ditempat lain yang ditunjuk hakim.  

 
 Jadi dalam hukum acara perdata pada prinsipnya sumpah itu dilakukan 

oleh pihak berperkara yang dibebani untuk melakukan sumpah itu sendiri dan 

pengecualian sumpah boleh dilakukan oleh wakil dari pihak yang dibebani untuk 

melakukan sumpah bergantung penilaian majelis hakim pemeriksa perkara yang 

penunjukan wakil pihak berperkara untuk melakukan sumpah itu harus dilakukan 

dalam bentuk akta otentik. Sumpah penambah ataupun sumpah pemutus 

dilakukan dalam suatu persidangan perkara perdata itu sendiri dalam gedung 

pengadilan negeri pemeriksa perkara dan jika sumpah dilakukan diluar gedung 
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pengadilan negeri maka dapat dilakukan oleh salah seorang anggota majelis 

hakim pemeriksa perkara dan terhadap sumpah itu dibuatkan berita acara 

sumpahnya oleh panitera / panitera pengganti dalam perkara yang bersangkutan 

itu sendiri.   Sumpah penambah ataupun sumpah pemutus harus dilakukan 

dihadapan pihak lawan perkara dan jika lawan perkara tidak pernah hadir pada 

persidangan pengadilan negeri maka berdasarkan panggilan yang patut dan sah, 

pihak berperkara dapat melakukan sumpah sendiri tanpa kehadiran pihak lawan 

berperkara dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara. Pelaksanaan sumpah 

selalu dilakukan pada persidangan perkara perdata pada pengadilan negeri kecuali 

ada halangan yang sah sehingga tidak memungkinkan sumpah yang dilakukan 

oleh pihak berperkara itu dilakukan pada gedung pengadilan negeri yang 

bersangkutan, maka sumpah baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus 

dapat dilakukan diluar gedung pengadilan negeri dirumah pihak yang hendak 

melakukan sumpah itu sendiri ataupun ditempat lain yang ditunjuk oleh majelis 

hakim dalam perkara perdata yang bersangkutan.     

 Pasal 177 HIR / 314 RBg menyatakan apabila sumpah telah diucapkan 

oleh salah satu pihak berperkara untuk meneguhkan suatu dalil tertentu dari pihak 

berperkara tersebut maka majelis hakim pemeriksa perkara dilarang untuk 

meminta bukti tambahan atas dalil pihak berperkara yang telah dikuatkan dengan 

sumpah tersebut.     

 Dalam bentuk kebijakan apa dari majelis hakim pemeriksa untuk 

dilakukannya sumpah penambah maupun sumpah pemutus oleh salah satu pihak 

berperkara ? Oleh karena permintaan sumpah ini bergantung pada penilaian 
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majelis hakim terhadap semua bukti yang telah diajukan pihak berperkara yang 

bersifat sepihak tanpa melibatkan penilaian pada pembuktian pihak lawan perkara 

dalam perkara itu maka adalah lebih tepat jika pembebanan untuk melakukan 

sumpah oleh majelis hakim pemeriksa perkara kepada salah satu pihak berperkara 

baik penggugat ataupun tergugat adalah dilakukan dalam bentuk penetapan oleh 

majelis hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. Sedangkan jika pembebanan 

sumpah kepada salah satu pihak berperkara bergantung pada penilaian majelis 

hakim pemeriksa perkara kepada pembuktian salah satu pihak berperkara dan juga 

sudah melibatkan penilaian terhadap pembuktian oleh  pihak lawan perkara 

terhadap satu dalil tertentu dan pembuktian masing-masing pihak berperkara itu 

berhubungan satu sama lainnya maka pembebanan pelaksanaan sumpah itu, baik 

sumpah penambah maupun sumpah pemutus harus dilakukan dalam suatu putusan 

sela.   

g. Kesimpulan.  

Pada tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara-perkara perdata pada 

pengadilan negeri maka para pihak berperkara bisa mengajukan kesimpulannya 

masing-masing atas jalannya pemeriksaan perkara perdata dimaksud. Dalam 

kesimpulan masing-masing pihak bisa mengajukan penilaian terhadap semua 

bukti yang telah diajukannya berdasarkan dalilnya masing-masing. Dan tentunya 

sudut pandang penilaian terhadap fakta hukum yang terjadi dan muncul selama 

proses pemeriksaan perkara akan bergantung kepada kepentingan para pihak itu 

sendiri masing-masing. Majelis hakim pemeriksa perkara tentu tidak boleh 

terpengaruh oleh sudut pandang yang cenderung mementingkan kepentingan salah 
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satu pihak berperkara namun harus berpandangan obyektif dengan memunculkan 

serta mengemukakan fakta-fakta hukum yang memang benar-benar terjadi dalam 

perkara dimaksud dan dipertimbangkan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi 

para pihaknya. Penilaian terhadap jalannya perkara oleh para pihak dalam 

kesimpulannya bagi majelis hakim pemeriksa perkara berguna sebagai bahan 

pertimbangan tentang hukum yang sebenarnya yang bisa diterapkan dalam 

perkara perdata dimaksud. Dengan mengetahui sudut pandang pertimbangan 

hukum yang luas maka majelis hakim diharapkan tidak salah dan keliru dalam 

menerapkan hukum yang berlaku dalam perkara dimaksud dan pada akhirnya 

dapat diharapkan terhadap putusan akhir yang nantinya dijatuhkan oleh majelis 

hakim pemeriksa perkara dapat menyelesaikan persoalan hukum yang ada dalam 

perkara itu secara tuntas serta memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak 

berperkara. Kesimpulan dalam perkara perdata sifatnya tidak wajib dilakukan para 

pihak berperkara baik penggugat maupun tergugat namun jika itu dilakukan oleh 

para pihak berperkara tersebut dapat membantu majelis hakim pemeriksa perkara 

untuk lebi memahami dan menerapkan hukum yang berlaku bagi para pihak 

berperkara itu sendiri dan pada akhirnya putusan akhir majelis hakim dalam 

perkara tersebut tepat mengenai pertimbangan hukumnya serta adil dan memenuhi 

rasa keadilan bagi pihak berperkara baik penggugat maupun tergugat. 

3. Pemeriksaan Setempat. 

Seringkali dalam beracara pada persidangan perkara-perkara perdata pada 

pengadilan negeri, khususnya pada sengketa-sengketa yang berhubungan dengan 

tanah / sengketa perdata yang obyek gugatannya berupa tanah (dan tidak menutup 
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kemungkinan terhadap sengketa-sengketa perdata yang obyeknya barang-barang 

lainnya bukan tanah), maka majelis hakim yang bersangkutan perlu mengetahui 

sendiri secara pasti tentang obyek gugatan dimaksud, baik mengenai keberadaan 

tanah obyek gugatan / obyek perkara itu sendiri maupun tentang letak batas-batas 

tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah milik pihak ketiga. Pemeriksaan 

setempat yang dilakukan oleh majelis hakim pemeriksa perkara selain memberi 

pengetahuan kepada majelis hakim yang bersangkutan secara pasti tentang tanah 

obyek sengketa maka pada saatnya nanti juga akan mempermudah panitera / 

jurusita dalam melaksanakan tugasnya melakukan eksekusi atas obyek sengketa 

pada saat putusan atas perkara perdata tersebut telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap dan pasti. 

Untuk ketentuan tentang pemeriksaan setempat ini dapat disebutkannya 

ketentuan dalam pasal 153 HIR / 180 RBg sebagai berikut : 

(1) Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat 
satu atau dua orang komisaris pada dewan itu, yang dengan bantuan 
panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan 
pemeriksaan ditempat itu, yang dapat menjadi keterangan kepada hakim. 

(2) Panitera pengadilan hendaklah membuat proses perbal atau berita acara 
tentang pekerjaan itu dan hasilnya, yang perlu ditanda-tangani oleh 
komisaris-komisaris dan panitera pengadilan itu. 

 
Tidak seperti halnya pada permintaan untuk dilakukannya suatu sita 

jaminan terhadap obyek sengketa oleh salah satu pihak berperkara, maka 

pemeriksaan setempat mengandung makna kepentingan bersama kedua belah 

pihak berperkara sehingga lebih bersifat sebagai keuntungan kedua belah pihak 

berperkara terhadap obyek sengketa. Maka perintah pelaksanaan pemeriksaan 

setempat cukup dilakukan secara lisan oleh majelis hakim pemeriksa perkara dan 

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kewenangan hakim.... Joedi Prajitno



 69

hal itu dicatat oleh panitera pengganti dalam berita acara persidangan pada hari 

itu. 

Tentang pentingnya pemeriksaan setempat dilakukan oleh majelis hakim 

pemeriksa perkara akibat banyaknya putusan pengadilan yang tidak dapat 

dieksekusi karena obyeknya (sawah, tanah pekarangan, dsb) tidak sesuai dengan 

diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat 

eksekusi dilakukan, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran 

Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan 

Setempat, yang intinya menggariskan hal-hal sebagai berikut : 

d) Mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek perkara yang perlu 
dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh panitera pengganti baik 
atas inisiatif hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan / 
keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan 
eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. 

 
e) Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara 

dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi tanah / 
obyek perkara yang dilakukan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional 
setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah 
akan ditanggung oleh penggugat atau dibiayai bersama dengan tergugat. 

 
f) Dalam melakukan pemeriksaan setempat agar diperhatikan ketentuan pasal 

150 HIR / 180 RBg dan petunjuk Mahkamah Agung tentang biaya 
pemeriksaan setempat (SEMA No. 5 Tahun 1999 point 8) dan pembuatan 
berita acara pemeriksaan setempat. 

 
4. Sita Jaminan. 

Seringkali dalam proses beracara perdata didepan persidangan pengadilan 

negeri maka pihak-pihak yang bersengketa, khususnya pihak yang merasa 

dirugikan kepentingannya, khususnya secara materiil oleh lawan sengketanya 

mengajukan suatu sita jaminan kepada majelis hakim  pemeriksa perkara yang hal 
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itu dimaksudkan agar putusan dalam perkara itu kelak dapat dieksekusi memenuhi 

tuntutan prestasi yang memenangkan dirinya. 

Sita secara umum dapat diartikan sebagai menempatkan barang sesuatu 

harta kekayaan kedalam suatu keadaan yang tidak bebas seperti sediakala pada 

saat barang itu belum berada dalam keadaan penyitaan. Lebih lanjut pengertian 

tentang sita dikemukakan oleh Yahya Harahap meliputi hal-hal sebagai berikut : 

. tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada kedalam 

keadaan penjagaan12 (to take into custody the property of a defendant) 

. tindakan paksa penjagaan (custody) itu dilakukan secara resmi (official) 

berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. 

. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang 

disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat 

pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual 

lelang (executorial verkoop) barang yang disita tersebut. 

. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses 

pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang 

menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan tersebut.13 

Sedangkan arti sita jaminan dapat dikatakan bahwa harta kekayaan yang 

berada dalam keadaan penyitaan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 

suatu prestasi dari suatu hubungan hukum tertentu sebagaimana maksud penyitaan 

untuk jaminan itu dilakukan. 

                                                 
12 Merriam Webster’s Dictionary Of Law, Merriam Webster Spring Field, Massachusetts, 1996, 

hal. 451. 
13 M. Yahya Harahap, SH, Op.cit., hal. 282.  
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Untuk ketentuan tentang sita jaminan maka dapat disebut ketentuan yang 

tercantum dalam pasal 226 HIR / 260 RBg dan pasal 227 HIR / 261 RBg sebagai 

berikut : 

Pasal 226 HIR / 260 RBg berbunyi : 

(1) Orang yang empunya barang yang tiada tetap boleh minta dengan surat 
atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa ditempat 
diam atau tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu 
disita. 

 
(2) Barang yang hendak disita harus diterangkan dengan seksama dalam 

permintaan itu. 
 
(3) Jika permintaan itu diluluskan, maka hal menyita itu dilakukan menurut 

surat perintah ketua. Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu 
dan tentang aturan yang harus dituntut, berlaku juga pasal 97. 

 
(4) Panitera pengadilan dengan segera memberitahukan penyitaan itu kepada 

orang yang memasukkan permintaan sambil menerangkan kepadanya, 
bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama 
sesudah itu, untuk menerangkan dan meneguhkan gugatannya. 

 
(5) Orang yang memegang barang yang disita itu harus dipanggil atas perintah 

ketua akan menghadap persidangan itu. 
 
(6) Pada hari yang ditentukan untuk perkara itu maka perkara dijalankan 

seperti biasa dan diputuskan. 
 
(7) Jika dakwa itu diterima maka penyitaan itu disahkan dan diperintahkan 

supaya barang yang disita itu diserahkan kepada si penggugat, sedang 
kalau gugatan itu ditolak harus diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu. 

 
Pasal 227 HIR / 261 RBg berbunyi : 

(1) Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, selagi 
belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh 
dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, 
baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan 
barang itu daripada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang 
berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah supaya 
disita barang itu akan menjaga hak orang yang memasukkan permintaan 
itu dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap 
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persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan dan 
menguatkan gugatannya. 

 
(2) Maka orang yang berutang harus dipanggil atas perintah ketua, akan 

menghadap persidangan itu juga. 
 
(3) Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang 

peraturan yang dalam hal itu harus diturut, serta akibat yang berhubung 
dengan itu, berlaku juga pasal 197, 198 dan 199. 

 
(4) Pada hari yang ditentukan untuk perkara itu, maka perkara dijalankan 

secara biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan, jika 
itu ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu. 

 
(5) Perihal mencabut sita itu selamanya boleh diminta, jika diadakan jaminan 

atau tanggungan lain yang cukup. 
 

Sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita pengadilan negeri 

memenuhi permintaan pihak-pihak berperkara harus dinyatakan sah dan berharga 

jika tuntutan atau gugatan pihak yang memohonkan sita jaminan itu dikabulkan 

oleh majelis hakim. 

Sedangkan apabila gugatan dari pihak yang telah memohon dilakukan sita 

jaminan itu ditolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara maka pada putusan 

akhir perkara perdata tersebut sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita 

pengadilan negeri yang bersangkutan harus dinyatakan tidak sah dan tidak 

berharga serta dinyatakan pula untuk dilakukan pengangkatan sita jaminan 

dimaksud. 

Tata cara pengangkatan suatu sita jaminan yang telah diletakkan sitanya 

oleh jurusita adalah sama seperti pada saat peletakan sita jaminan itu sendiri 

dilakukan oleh panitera / jurusita pengadilan negeri yang bersangkutan dengan 

cara datang ketempat benda yang telah disita itu berada bersama dengan 2 (dua) 

orang saksi dengan sepengetahuan kepala desa / kepala kelurahan setempat dan 
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kemudian dilakukan proses acara pengangkatan sita jaminan dengan 

memberitahukan hal itu kepada orang yang menguasai barang / benda yang 

menjadi obyek sita jaminan tersebut serta hal itu semua dicatat dalam berita acara 

pengangkatan sita jaminan. Setelah dilakukan acara proses pengangkatan sita 

jaminan ditempat barang / benda sitaan itu berada maka selanjutnya jika barang 

itu merupakan barang yang terdaftar dalam suatu dinas tertentu, selanjutnya 

panitera / jurusita pengadilan negeri yang bersangkutan datang ketempat dinas 

barang itu didaftar untuk dilakukan pencoretan sita jaminan dari daftarnya atas 

barang yang telah dilepaskan dari penyitaan tersebut. 

Untuk pedoman dalam pelaksanaan sita jaminan maka Mahkamah Agung 

dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II 

menggariskan sebagai berikut : 

1. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim / ketua majelis sebelum atau 
selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim / ketua majelis membuat surat 
penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita / panitera pengadilan negeri 
dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. 

 
2. Dalam hal dilakukan sita jaminan sebelum sidang dimulai, maka harus 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 
 

a. Penyitaan hendaknya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau 
dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik 
penggugat yang ada ditangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat) 
sekedar cukup untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari. 

 
b. Apabila yang disita adalah sebidang tanah dengan atau tanpa rumah, maka 

berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan yang terdapat 
dalam pasal 227 (3) jo pasal 198 dan pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 
213 dan 214 RBg. Apabila penyitaan tersebut telah didaftarkan di Badan 
Pertanahan Nasional atau kelurahan, maka sejak didaftarkannya itu tersita 
dilarang untuk menyewakan, mengalihkan dengan cara apapun atau 
membebankan / menjaminkan tanah tersebut. Tindakan tersita yang 
bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum. 
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c. Barang yang disita itu, meskipun jelas adalah milik tergugat yang disita 
dengan sita conservatoir, harus tetap dipegang / dikuasai oleh tersita. 
Adalah salah untuk menitipkan barang itu kepada lurah atau kepada 
penggugat atau membawa barang itu untuk disimpan di gedung pengadilan 
negeri.   

 
3. Ada dua macam sita jaminan yaitu sita conservatoir (terhadap milik tergugat) 

dan sita revindicatoir (terhadap milik penggugat). Pasal 227, 226 HIR, 261, 
260 RBg. 

 
Sita Conservatoir 

1. Harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugat sedang berdaya upaya untuk 
menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat. 

 
2. Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik 

tergugat. 
 
3. Apabila yang disita adalah tanah maka harus dilihat dengan seksama bahwa 

tanah tersebut adalah milik tergugat dan luas serta batas-batasnya harus 
disebutkan dengan jelas (Perhatikan SEMA No.89/K/1018/M/1962, tertanggal 
25 April 1962). Untuk menghindari salah sita hendaknya kepala desa diajak 
serta untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita. 

 
4. Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa, selain 

itu sita atas tanah yang ada sertifikat harus pula didatarkan dan atas tanah yang 
belum sertifikat diberitahukan pada kantor pertanahan daerah tingkat II 
kotamadya / kabupaten. 

 
5. Tentang penyitaan itu dicatat dibuku khusus yang disediakan pengadilan 

negeri yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita 
dan perkembangannya. Buku ini adalah terbuka untuk umum. 

 
6. Sejak tanggal pendaftaran sita itu, tersita dilarang untuk menyewakan, 

mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita itu. Semua tindakan tersita 
yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum. 

 
7. Kepala desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah 

tersebut tidak dialihkan kepada orang lain. 
 
8. Penyitaan dilakukan terutama atas barang bergerak milik tergugat, juga jangan 

berlebihan, hanya cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat. 
Apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, barulah tanah dan rumah 
milik tergugat yang disita. 
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9. Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh 
hakim dalam amar putusannya. Apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak 
dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat. 

 
10. Apabila gugatan dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya ditolak, sita 

jaminan untuk sebagian dinyatakan sah dan berharga dan untuk bagian yang 
lain diperintah untuk diangkat. Namun apabila yang disita itu sebidang tanah 
dan rumah, seandainya gugtan mengenai ganti rugi dikabulkan hanya untuk 
sebagian, tidaklah dapat diputuskan untuk menyatakan sah dan berharga sita 
jaminan (misalnya atas 1/3 tanah dan rumah yang bersangkutan). 

 
11. Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang, 

kecuali seizin dari Mahkamah Agung setelah mendengar Jaksa Agung (pasal 
65 dan 66 ICW). 

 
Sita Revindicatoir. 

1. Yang disita adalah barang bergerak milik penggugat yang dikuasai / dipegang 
oleh tergugat. 

 
2. Gugatan diajukan untuk memperoleh kembali hak atas barang tersebut. Kata 

revindicatoir berasal dari kata revindiceer yang berarti minta kembali 
miliknya. 

 
3. Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat gugat secara 

jelas dan terperinci, dengan menyebutkan ciri-cirinya. 
 
4. Apabila gugatan dikabulkan untuk seluruhnya, sita revindicatoir dinyatakan 

sah dan berharga dan tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut 
kepada penggugat. 

 
5. Dapat terjadi bahwa gugatan hanya dikabulkan untuk sebagian dan untuk 

selebihnya ditolak. Apabila hal itu terjadi maka sita revindicatoir untuk 
barang-barang yang dikabulkan dengan putusan tersebut akan dinyatakan sah 
dan berharga, sedang untuk barang-barang lainnya diperintahkan untuk 
diangkat. 

 
6. Dalam rangka eksekusi untuk barang yang dikabulkan itu diserahkan kepada 

penggugat. 
 
7. Untuk selanjutnya segala sesuatu yang dikemukakan dalam membahas sita 

conservatoir secara mutatis mutandis berlaku untuk sita revindicatoir. 
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Terhadap tata cara pelaksanaan sita jaminan serta apa alasan sita jaminan 

itu dilakukan maka dapat disebutkannya 2 (dua) surat edaran Mahkamah Agung 

sebagai berikut : 

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962, 
tanggal 25 April 1962, menegaskan tentang penyitaan dilakukan ditempat 
dimana barang-barang itu terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan 
dengan diskasikan oleh pamong desa, jika batas-batas dari barang yang harus 
disita tidak cocok maka hendaknya dalam hal sedemikian itu dibuat suatu 
berita acara tidak terdapatnya barang-barang yang harus disita (proses verbal 
van non bevinding). 

 
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975, 

tanggal 1 Desember 1975, menegaskan tentang harus ditelitinya lebih dahulu 
alasan-alasan pemohon yang hendak mengajukan sita jaminan, nilai benda-
benda yang disita harus sepadan dengan  nilai gugatan, penyitaan lebih 
diutamakan terhadap benda-benda bergerak lebih dahulu baru kemudian 
terhadap benda-benda tidak bergerak, agar penyitaan didaftarkan pada kantor 
dinas benda itu didaftar (jika tanah maka penyitaan tersebut harus didaftar 
pada kantor pertanahan nasional setempat), benda yang disita agar tetap pada 
orang yang menguasai semula dan tidak diserahkan kepada pemohon sita. 
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BAB IV 
 

PERMUSYAWARATAN MAJELIS HAKIM DALAM 
 

PENGAMBILAN PUTUSAN 
 
 

1. Unsur Putusan Hakim. 
 

Putusan dalam perkara perdata antara lain memuat tentang para pihak yang 

bersengketa dengan atau tanpa para kuasa hukumnya, tentang hal yang telah 

dikerjakan oleh majelis hakim selama proses pemeriksaan berjalan, tentang 

duduknya perkara yang meliputi gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, 

pemeriksaan setempat, sita jaminan dan kesimpulan, tentang pertimbangan 

hukum, tentang dictum / amar putusan, tentang tanggal musyawarah majelis 

hakim dan tanggal pembacaan putusan serta tentang semua pihak yang hadir pada 

saat pembacaan putusan akhir perkara tersebut.   

Dalam menyusun pihak-pihak bersengketa hingga duduknya perkara tentu 

seorang hakim tidak akan mengalami kesulitan yang berarti sebab pada 

hakekatnya yang dikerjakan hanyalah menyusun kembali apa yang para pihak 

bersengketa telah sampaikan selama proses pemeriksaan berjalan.  

Sedangkan dalam menyusun pertimbangan hukum hingga dictum / amar 

putusan disinilah sebenarnya letak kejelian, ketelitian serta penguasaan hukum 

seorang hakim bisa diterapkan secara baik dan benar. Kesempurnaan 

pertimbangan hukum suatu putusan dalam perkara perdata diharapkan bisa 

menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terdapat dalam perkara itu 

sendiri secara adil / tidak memihak sesuai dengan hukum yang berlaku ditengah-

tengah kehidupan masyarakat.  
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Dan pada akhirnya terhadap putusan majelis hakim dalam perkara perdata 

sebagaimana halnya fungsi hukum pada umumnya dapat diharapkan menjadi 

sumber kedamaian dan ketentraman hidup masyarakat, khususnya masyarakat 

pencari keadilan itu sendiri. Jadi putusan majelis hakim dalam perkara perdata 

tidak boleh hanya sekedar menjadi utopia ataupun angan-angan yang sulit dicapai 

oleh para pihaknya, namun putusan majelis hakim dalam perkara perdata 

diharapkan mampu memecahkan segala persoalan hukum yang terjadi diantara 

para pihaknya.  

Tentang putusan maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II menggariskan 

sebagai berikut : 

1. Putusan sedapat mungkin diambil dengan suara bulat. Apabila 
mengenai sesuatu masalah terdapat perbedaan pendapat yang sangat 
berlainan, meskipun pendapat-pendapat tersebut sudah didasarkan atas 
yurisprudensi tetap dan doktrin yang mantap, maka masalah tersebut 
dapat dibawa ke sidang pleno untuk dipecahkan bersama. 

 
2. Putusan serta merta dapat dijatuhkan, asalkan secara seksama telah 

dipertimbangkan alasan-alasannya sesuai dengan ketentuan, 
yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku serta surat edaran 
Mahkamah Agung. 

 
3. Pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan yang lengkap harus 

sudah siap, yang segera setelah putusan diucapkan, akan diserahkan 
kepada panitera pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut. 

 
2. Mekanisme Permusyawaratan Majelis Hakim. 
 

Dalam pemeriksaan perkara perdata dengan hakim tunggal yang lazimnya 

terjadi pada pemeriksaan perkara-perkara permohonan maka dalam memutuskan 

perkara tersebut setelah melalui proses pemeriksaan perkara tidaklah memerlukan 

rapat permusyawaratan majelis hakim karena hakim yang berwenang untuk 
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memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah hakim tunggal sehingga 

penyusunan putusan yang meliputi penyusunan fakta-fakta hukum yang muncul 

selama proses persidangan, pertimbangan hukum serta amar putusan ataupun 

amar penetapan dalam perkara yang bersangkutan cukup dilakukan oleh hakim 

yang bersangkutan secara mandiri.  

Lain halnya dalam pemeriksaan perkara-perkara perdata gugatan 2 (dua) 

pihak atau lebih yang diperiksa serta diadili secara majelis hakim yang terdiri dari 

lebih satu orang hakim yang berjumlah ganjil, maka pemeriksaan perkara 

dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sidang oleh majelis hakim tersebut 

serta diputus pula berdasarkan putusan bersama diantara semua anggota majelis 

hakim pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan. 

Dalam mengambil putusan tersebut maka keseluruhan anggota majelis 

hakim pemeriksa perkara akan berunding ataupun bermusyawarah terlebih dahulu 

untuk mendapatkan suatu kesepakatan bersama tentang hal putusan dalam perkara 

perdata dimaksud. Untuk dapat diadakannya suatu musyawarah majelis hakim 

yang baik yang dari padanya nanti dapat diharapkan menghasilkan suatu 

pertimbangan hukum yang bersifat mendalam dan menyeluruh atau komprehensif 

meliputi seluruh aspek permasalahan hukum dalam perkara a quo maka dalam 

praktek ketua majelis hakim yang bersangkutan akan memberikan kesempatan 

kepada seluruh anggota majelis hakim serta dirinya sendiri selaku ketua majelis 

hakim untuk mempelajari kembali berkas perkara perdata a quo yang pernah 

diperiksanya selama proses persidangan berjalan, secara bergiliran dimulai dari 

hakim anggota paling junior seterusnya kepada hakim anggota yang lebih senior 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Kewenangan hakim.... Joedi Prajitno



 80

serta terakhir berkas perkara dipelajari kembali oleh hakim ketua majelis yang 

bersangkutan itu sendiri dalam tempo / waktu yang cukup sesuai banyak 

sedikitnya permasalahan hukum yang terkandung dalam berkas perkara perdata 

dimaksud. Tentu karena mempelajari berkas perkara perdata yang hendak 

dimusyawarahkan tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan dalam waktu 

yang sama maka masing-masing hakim yang tergabung dalam majelis hakim 

tersebut membuat catatan tentang setiap permasalahan hukum yang telah 

dipelajarinya dalam perkara tersebut untuk dimusyawarahkan bersama hakim 

anggota lainnya yang catatan tersebut  dimaksudkan sebagai pengingat hakim 

yang bersangkutan itu sendiri pada saat musyawarah majelis hakim serta 

memudahkan focus bermusyawarah bagi hakim yang bersangkutan itu sendiri. 

Selanjutnya setelah masing-masing hakim yang tergabung dalam majelis 

hakim pemeriksa perkara selesai mempelajari kembali berkas perkara perdata 

tersebut maka ketua majelis hakim yang bersangkutan mengajak seluruh anggota 

majelis hakim untuk mengadakan musyawarah majelis hakim guna mengambil 

putusan apa yang hendak dijatuhkan dalam perkara perdata tersebut. Dalam 

musyawarah majelis hakim ini maka masing-masing hakim anggota dimulai dari 

hakim anggota yang paling junior menyusul selanjutnya hakim anggota yang lebih 

senior dan terakhir kali dilakukan oleh hakim ketua majelis mengemukakan 

pendapatnya masing-masing atas segala permasalahan hukum dalam perkara 

dimaksud yang didalam pemeriksaan perkara-perkara perdata dilakukan sepanjang 

hal itu didalilkan serta dimintakan untuk dikabulkan didalam petitumnya oleh para 

pihak yang tengah bersengketa tersebut. 
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Untuk selanjutnya setelah semua hal permaslahan hukum dalam perkara 

perdata tersebut dirasakan telah selesai dimusyawarahkan oleh majelis hakim 

yang bersangkutan maka ketua majelis hakim segera menunjuk salah seorang 

hakim anggota ataupun dirinya sendiri untuk melakukan pekerjaan menyusun 

putusan secara lengkap (baik didahului penyusunan konsep putusan ataupun tidak) 

yang meliputi pula antara lain fakta hukum, pertimbangan hukum serta dictum / 

amar putusan yang hendak diambil dalam putusan akhir perkara perdata tersebut. 

Tentang rapat permusyawaratan majelis hakim ini maka Mahkamah 

Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi 

Pengadilan Buku II antara lain menggariskan sebagai berikut : 

1. Permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia (pasal 17 (3) Undang-
undang No. 14 Tahun 1970). 

 
2. Ketua majelis akan mempersilahkan hakim anggota II untuk 

mengemukakan pendapatnya, disusul oleh hakim anggota I dan terakhir 
ketua majelis akan menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat harus 
dikemukakan dengan jelas, dengan menunjuk yurisprudensi tetap atau 
doktrin yang mantap. 

 
3.  Dalam hal terdapat 2 (dua) pendapat yang sama, maka hakim yang kalah 

suara, juga dalam hal yang bersangkutan adalah ketua majelis, seyogyanya 
menerima pendapat tersebut. Hakim yang kalah suara itu dapat menuliskan 
pendapatnya dalam sebuah buku (catatan hakim) yang khusus disediakan 
untuk maksud itu, yang dikelola oleh ketua pengadilan negeri dan bersifat 
rahasia. Dalam buku tersebut harus dimuat nama hakim yang 
bersangkutan, kedudukannya dalam majelis, nomor perkara, tanggal 
putusan, pendapat dan alasannya. 

 
Setelah dilakukan rapat permusyawratan majelis hakim pemeriksa perkara 

perdata yang bersangkutan maka putusan akhir dalam perkara itu harus segera 

disusun oleh majelis hakim yang bersangkutan. Penyusunan putusan dalam 

perkara perdata dapat dikategorikan sebagai kelompok kerja dengan fungsi otak 
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yang maksimal dan sedikit tenaga fisik. Oleh karena merupakan suatu kerja otak 

pemikiran manusia maka penyusunan putusan akan menjadi lebih baik hasilnya 

jika sejak semula dilakukan hanya oleh satu orang pemikir saja. Penyusunan 

putusan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang penyusun putusan sangat besar 

kemungkinannya menimbulkan kerancuan pemikiran dan kerancuan susunan 

putusan yang mengakibatkan putusan dalam perkara dimaksud mempunyai alur 

pemikiran yang saling tumpang tindih dan sulit dicerna sebagai suatu pemikiran 

yang logis, runtut dan komprehensif. Dalam menyusun suatu putusan dalam 

perkara perdata dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang hakim namun harus 

dengan pembagian yang jelas diantara hakim-hakim tersebut. Misalnya satu orang 

hakim menyusun putusan mengenai para pihak berperkara hingga duduk perkara 

dalam perkara tersebut sedangkan hakim lainnya menyusun putusan mengenai 

pertimbangan hukum hingga amar putusannya. 

3. Dissenting Opinion. 
 

Dalam bermusyawarah untuk mencapai mufakat guna memutuskan suatu 

permasalahan hukum yang terkandung dalam suatu perkara perdata maka 

seringkali majelis hakim hakim yang bersangkutan mencapai mufakat dalam satu 

kesatuan pikiran yang sama. Dalam hal demikian maka putusan dalam perkara itu 

akan menjadi mudah untuk diputuskan secara bulat oleh majelis hakim perkara 

perdata yang bersangkutan. Namun akan berbeda halnya jika diantara para hakim 

yang tergabung dalam majelis hakim tersebut mempunyai pandangan yang tidak 

sama atau bahkan bertentangan sama sekali antara seorang hakim dengan hakim 

lainnya yang dengan keadaan demikian itu akan menjadi sulit ataupun tidak 
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mudah lagi untuk dipecahkannya / diputuskannya suatu permasalahan hukum 

secara bulat dari majelis hakim yang bersangkiutan. Dalam keadaan yang terakhir 

ini maka pada saat ini telah diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan yang 

ada untuk menampung pendapat hakim yang berbeda dari kebanyakan anggota 

majelis hakim yang lainnya dalam satu majelis hakim yang sama dalam 

memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan termasuk 

didalamnya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada 

pengadilan negeri.  

Pasal 19 ayat (4) dan (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain menyebutkan sebagai berikut : 

(4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 
diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

 
(5)  Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, 

pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. 
 

Sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan 

Administrasi Pengadilan Buku II tentang pendapat yang berbeda dalam satu 

putusan telah menggariskan hal tersebut antara lain sebagai berikut : 

Dalam hal terdapat 2 (dua) pendapat yang sama, maka hakim yang kalah suara, 
juga dalam hal yang bersangkutan adalah ketua majelis, seyogyanya menerima 
pendapat tersebut. Hakim yang kalah suara itu dapat menuliskan pendapatnya 
dalam sebuah buku (catatan hakim) yang khusus disediakan untuk maksud itu, 
yang dikelola oleh ketua pengadilan negeri dan bersifat rahasia. Dalam buku 
tersebut harus dimuat nama hakim yang bersangkutan, kedudukannya dalam 
majelis, nomor perkara, tanggal putusan, pendapat dan alasannya. 
 

Dari ketentuan undang-undang dan petunjuk Mahkamah Agung RI 

tersebut maka pendapat yang berbeda dari salah seorang hakim yang tergabung 

dalam majelis hakim termasuk majelis hakim pemeriksa perkara perdata wajib 
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tetap dihargai serta hal tersebut harus dimuat dalam putusan perkara yang 

bersangkutan serta menjadi pula catatan ketua pengadilan negeri yang 

bersangkutan yang sifatnya rahasia.  
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BAB V 
 

PENUTUP 
 
 

1. Kesimpulan. 
 
1. Tindakan hakim atau majelis hakim pada pemeriksaan perkara perdata 

sebelum persidangan untuk pertama kalinya dilangsung meliputi antara lain :  

• Mempelajari Gugatan Yang Masuk, Pengadilan negeri sesuai dengan 

bidang tugasnya antara lain menerima, memeriksa dan memutus perkara-

perkara perdata yang diajukan kepada dirinya untuk diselesaikan segala 

permasalahan hukum yang ada didalamnya. Pada tahap awal suatu perkara 

perdata yang hendak diajukan para pihak berperkara diajukan serta 

dimasukkan kedalam wewenang pengadilan negeri maka hal itu harus 

disampaikan dalam bentuk gugatan. Hakim atau majelis hakim pemeriksa 

perkara perdata yang bersangkutan sebelum melangkah jauh memeriksa 

yang pada akhirnya memutus perkara perdata yang bersangkutan dalam 

suatu putusan akhir maka pada tahap awal setelah dirinya menerima 

berkas perkara perdata adalah dengan melakukan mempelajari berkas 

perkara perdata yang masuk dan menjadi kewenangannya dirinya pada 

saat ini. 

• Penentuan Hari Sidang., Setelah dirasa cukup memahami segala persoalan 

hukum yang penggugat sampaikan melalui surat gugatannya maka hakim / 

majelis hakim pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan akan segera 

merencanakan persidangan yang hendak digelar untuk memeriksa perkara 

perdata yang bersangkutan. Adapun langkah yang harus dilakukan oleh 
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hakim / majelis hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan dengan 

perencanaan persidangan-persidangan perkara perdata tersebut adalah 

dengan menentukan hari sidang kapan perkara perdata tersebut 

dilangsungkan. 

• Pemanggilan Pihak-Pihak Berperkara, setelah berhasil menentukan hari 

persidangan yang pertama kali dilangsungkan maka selanjutnya hakim / 

majelis hakim pemeriksa perkara memerintahkan kepada juru sita / juru 

sita pengganti pengadilan negeri yang bersangkutan untuk melakukan 

panggilan kepada pihak-pihak berperkara guna hadir pada persidangan 

pengadilan negeri yang telah ditentukan waktunya. 

2. Tindakan Dan Kebijakan Hakim Atau Majelis Hakim Selama Proses 

Persidangan  Berlangsung Hingga Mencapai Putusan Akhir. 

• Persidangan Pertama Dan Mediasi., Pada saat persidangan pertama dalam 

perkara-perkara perdata pengadilan negeri dilangsungkan oleh hakim / 

majelis hakim pemeriksa perkara perdata yang bersangkutan maka jika ada 

pihak-pihak berperkara dari pihak tergugat ataupun turut tergugat yang 

belum hadir pada persidangan pertama tersebut dilangsungkan maka 

pihak-pihak tersebut dipanggil lagi untuk hadir pada hari persidangan 

berikutnya. Pada saat persidangan pertama dilangsungkan dan semua 

pihak berperkara telah hadir pada hari sidang yang telah ditentukan 

tersebut maka majelis hakim dalam perkara perdata tersebut 

menyampaikan kepada para pihak berperkara tersebut untuk melakukan 

mediasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik 
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Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dibawah pimpinan seorang mediator 

yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan para pihak 

berperkara ataupun berdasarkan penunjukan yang dilakukan oleh majelis 

hakim dalam perkara perdata yang bersangkutan. Mediasi yang berhasil 

diikuti dengan perdamaian diantara pihak-pihak berperkara dalam suatu 

putusan perdamaian ataupun diikuti dengan pencabutan gugatan oleh 

pihak penggugat. Sedangkan mediasi yang gagal maka pemeriksaan 

perkara dilanjutkan oleh majelis hakim dalam perkara perdata yang 

bersangkutan. 

• Persidangan-Persidangan Lanjutan. 

a. Proses Gugat Ginugat, Setelah menerima kembali berkas perkara perdata dari 

mediator dalam perkara perdata yang bersangkutan maka majelis hakim segera 

melanjutkan acara persidangan perkara perdata tersebut dengan acara yang 

pertama adalah pembacaan gugatan penggugat. Terhadap gugatan penggugat 

maka tergugat mengajukan jawabannya untuk membantah ataupun 

membenarkan segenap dalil gugatan penggugat. Selanjutnya diajukan replik 

oleh penggugat dan duplik oleh tergugat. Didalam acara jawab menjawab ini 

bisa dimasukkan tangkisan / eksepsi oleh tergugat, rekonpensi oleh tergugat 

dan intervensi oleh pihak ketiga diluar pihak-pihak berperkara. 

b. Pembuktian Surat., Setelah melewati proses jawab menjawab atau proses 

gugat ginugat maka pihak-pihak berperkara masuk dalam proses pembuktian 

akan dalil-dalil gugatan ataupun dalil-dalil bantahannya masing-masing. 

Dalam hukum acara perdata pembuktian dengan surat baik surat-surat yang 
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merupakan akta otentik maupun surat-surat akta dibawah tangan serta surat-

surat biasa yang bukan merupakan suatu akta mempunyai arti yang penting 

karena dalam hukum acara perdata lebih mementingkan pembuktian yang 

bersifat formil daripada pembuktian secara materiil. 

c. Pembuktian Saksi. 

Urutan pembuktian berikutnya dalam hal pembuktian dalil-dalil gugatan 

ataupun dalil-dalil bantahan adalah dengan pembuktian oleh saksi-saksi yang 

mengalami ataupun mengetahui suatu perbuatan ataupun peristiwa hukum 

sebagaimana dalil-dalil para pihak berperkara itu sendiri.  

d. Persangkaan-Persangkaan. 

Persangkaan-persangkaan dalam hukum acara perdata juga mempunyai 

kualifikasi sebagai alat bukti yang sah dipersidangan peradilan perkara-perkara 

perdata. Ada 2 (dua) macam persangkaan-persangkaan yang bisa digunakan para 

pihak berperkara untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil 

bantahannya yaitu persangkaan-persangkaan menurut undang-undang dan 

persangkaan-persangkaan yang dilakukan oleh majelis hakim pemeriksa perkara 

perdata itu sendiri terhadap suatu perbuatan ataupun suatu peristiwa hukum 

sebagaimana dikemukakan oleh para pihak berperkara sebagai dalilnya masing-

masing. 

e. Pengakuan. 

Pengakuan yang diberikan oleh pihak berperkara terhadap dalil-dalil, 

surat, saksi serta perbuatan dan peristiwa hukum tertentu dari pihak lawan 

perkaranya merupakan alat bukti yang sah dalam acara perdata peradilan perkara-
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perkara perdata pada pengadilan negeri. Dengan pengakuan yang diberikan oleh 

pihak berperkara terhadap lawan perkaranya maka majelis hakim tidak perlu 

untuk membuktikan lebih lanjut terhadap dalil yang telah diakui kebenarannya 

tersebut. 

f. Sumpah. 

Sumpah juga merupakan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara-

perkara perdata pada pengadilan negeri. Ada 2 (dua) macam sumpah yang bisa 

digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara perdata pada 

pengadilan negeri yaitu sumpah yang bersifat sebagai penambah terhadap alat 

bukti yang telah diajukan pihak berperkara sebelumnya dan sumpah yang bersifat 

sebagai pemutus atas dalil dan tuntutan pihak berperkara karena ketiadaan alat 

bukti yang mendukung dalil dan tuntutan tersebut. Dengan dilakukannya sumpah 

oleh pihak berperkara tersebut maka pihak berperkara yang telah mengangkat 

sumpah menjadi pihak yang menang berperkara. 

g. Kesimpulan. 

Pada akhir persidangan pemeriksaan perkara perdata maka pihak-pihak 

berperkara bisa menyampaikan kesimpulannya masing-masing atas jalannya 

pemeriksaan perkara dimaksud yang selanjutnya setelah tahap acara kesimpulan 

maka majelis hakim mengambil putusan akhir dalam perkara tersebut. 

Pada proses akhir setelah pemeriksaan perkara perdata selesai maka majelis 

hakim dalam perkara perdata yang bersangkutan akan bermusyawarah untuk 

mengambil putusan dalam perkara dimaksud. Setelah musyawarah selesai 

dilakukan maka dalam praktek selanjutnya dilakukan penyusunan putusan yang 
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meliputi tentang fakta hukum, pertimbangan hukum dan penyusunan amar / 

diktum putusan. 

3.    Pemeriksaan Setempat. 

Pemeriksaan setempat atas obyek perkara oleh majelis hakim 

dimaksudkan sebagai untuk didapatkannya keterangan yang lebih rinci dan pasti 

tentang obyek perkara dimaksud, sehingga nantinya putusan atas perkara perdata 

yang bersangkutan menjadi dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan amar 

putusannya. 

4.   Sita Jaminan. 

Seringkali dijumpai bahwa pihak berperkara yang menginginkan terjaminnya 

prestasi yang diraihnya akibat menang berperkara mengajukan suatu sita jaminan 

atas harta benda kekayaan milik pihak lawan perkara (sita conservatoir) maupun 

miliknya sendiri yang berada pada pihak lawan perkaranya (sita revindicatoir). 

2. Saran. 
 
Proses beracara dalam persidangan-persidangan perkara perdata pada 

pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg hendaknya diikuti 

secara patuh dan tertib oleh hakim atau majelis hakim pemeriksa perkara perdata 

dan oleh semua pihak yang terlibat dalam persidangan-persidangan perkara 

perdata dimaksud. Apabila para hakim atau majelis hakim pemeriksa perkara 

perdata dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menemui kesulitan dan 

hambatan dalam proses acara persidangan hendaknya menggunakan wewenang 

diskresi yang dimilikinya untuk menuntaskan permasalahan hukum acara 
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dimaksud hingga pemeriksaan perkara perdata yang bersangkutan tetap dapat 

dilangsungkan hingga mencapai putusan akhir. 
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