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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata 

a. Pengertian Hukum Acara Perdata 

Hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil memiliki hubungan 

hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Berdasarkan 

pendapat Wiryono Prodjodikoro, hukum perdata materiil adalah Rangkaian 

peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-

orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu 

benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu 

yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat 

hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai  badan-badan  

pemerintah  dalam  menjalankan  kekuasaan   dan kewajibannya.
9
 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum 

perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang  yang  mengadakan 

hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah 

                                                             
9 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, cet. 4, (Bandung: Sumur Bandung, 

1975), hlm. 13. 
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hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum 

itu  terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain.
10

 

Untuk melaksanakan hukum perdata materiil tersebut, dalam hal adanya 

pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata 

materiil dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan 

hukum lain di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum 

yang dimaksud adalah hukum formil atau hukum acara perdata. Menurut Prof. 

Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., hukum acara perdata adalah peraturan 

hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum 

perdata materiil dengan perantaraan Hakim. Dengan perkataan lain, hukum 

acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya 

menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapat 

dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya 

mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari 

putusannya.
11

 

Suatu hal yang penting dalam hukum acara perdata adalah sifat tata 

hukumnya yaitu bahwa pada hakikatnya kehendak untuk mempertahankan 

ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang 

                                                             
10 Abdulkadir Muhamad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

1990), hlm. 16. 

11 Mertokusumo, Op.cit., hlm. 2. 
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berkepentingan belaka.
12

 Selain itu, hukum acara perdata yang berlaku pada 

saat ini sifatnya adalah tidak formalistis (luwes, terbuka, dan sederhana) 

mengingat fungsinya harus melaksanakan hukum perdata materiil dalam 

KUHPerdata dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Karena 

sifatnya yang demikian, maka diharapkan para Hakim mendapat kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tidak tertulis disamping 

juga hukum tertulis.
 13

 

 

b. Sumber Hukum Acara Perdata 

Hingga saat ini di Indonesia, sumber hukum acara perdata belum secara 

tegas ditentukan dan ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. 

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Dalam 

Lingkungan Peradilan Umum yang telah diajukan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) sampai sekarang belum dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama dan disahkan oleh Presiden untuk menjadi 

undang-undang. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 UUDar. 1/1951, hukum acara perdata pada 

Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan UUDar. tersebut 

menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu, yang telah ada dan 

                                                             
12 Prodjodikoro, Op.cit., hlm. 15. 

13 Issac S. Leihitu dan Fatimah Achmad, Intisari Hukum Acara Perdata, cet. 1, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1982), hlm. 25. 
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berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam daerah Republik Indonesia dahulu. 

Yang dimaksud oleh UUDar. 1/1951 tersebut tidak lain adalah Het Herziene 

Indonesisch Reglement (HIR atau Reglement Indonesia yang diperbaharui: S. 

1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan 

Rechtsglement Buitengewesten (Rbg. atau Reglement daerah seberang: S. 

1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura. Jadi hukum acara perdata yang 

dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan RBg untuk 

daerah di luar Jawa dan Madura, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA)  No. 16 Tahun 1964 dan 

SEMA No.3 Tahun 1965 yang   menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.
14

 

Selain itu Burgelijk Wetboek voor Indonesiё (BW), dalam buku ke-empat 

dan reglemen catatan sipil memuat peraturan-peraturan hukum acara perdata, 

kaidah-kaidah yang sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk 

tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat. Di samping itu hukum 

acara perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang 

berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi, Undang-Undang Nomor 49 

                                                             
14 Mertokusumo, Op.cit., hlm. 7. 
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Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur mengenai hukum acara 

perdata yang khusus berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi 

yang berada di bawah Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan yang mengatur persoalan banding, 

khusus untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-undang Nomor 20 

Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang mulai berlaku pada 

tanggal 24 Juni 1947, kini berlaku juga untuk wilayah di luar Jawa dan 

Madura.
15

 

Reglement op de Burgelijke Rechtsvondering (Rv atau Reglemen hukum 

acara perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 No. 52, 1849 No. 63) juga 

merupakan sumber dari hukum acara perdata.
16

 Menurut Soepomo, dengan 

dihapuskannya Raad Justice dan Hooggerechtshof, Rv sudah tidak berlau 

lagi, sehingga hanya HIR dan Rbg saja yang berlaku.
17

 Namun, untuk 

beberapa masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg, apabila benar-benar 

dirasakan perlu dan berguna bagi praktik pengadilan, maka dapat dipakai 

peraturan-peraturan yang terdapat dalam Rv misalnya, perihal penggabungan 

(voeging), penjaminan (vrijwaring), intervensi (interventie) dan rekes sipil 

(request civiel).
18

 

                                                             
15 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan 

Praktik, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 5-6. 

16 Mertokusumo, Op.cit., hlm. 7. 

17 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11. 

18 Sutantio dan Oeripkartawinata, Op.cit., hlm. 6. 
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Selain sumber hukum yang telah disebutkan di atas, sumber lainnya yang 

digunakan dalam hukum acara perdata adalah yurisprudensi putusan-putusan 

pengadilan. Dalam praktiknya Hakim-Hakim di Indonesia dapat memutus 

suatu perkara dengan melihat yurisprudensi. 

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan juga adat kebiasaan yang dianut oleh 

para Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber 

dari hukum acara perdata.
19

 Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari Hakim 

dalam melakukan pemeriksaan perkara akan beraneka ragam. Tidak mustahil 

adat kebiasaan seorang Hakim berbeda, bahkan bertentangan dengan adat 

kebiasaan Hakim lain dalam pengadilan yang sama dalam melakukan 

pemeriksaan. Mengingat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk 

menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiil, yang 

berarti mempertahankan tata hukum perdata, maka asas hukum acara perdata 

bersifat mengikat dan memaksa.
20

 Sama seperti dengan hukum lainnya, maka 

hukum acara perdata sebagian tertulis artinya tercantum dalam beberapa 

undang-undang. Sebagian lagi tidak tertulis artinya menurut adat kebiasaan 

yang dianut oleh   para Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara. Oleh 

karena itu, dalam hukum acara perdata di Indonesia apabila ada suatu perkara 

yang diajukan ke muka pengadilan dan tidak ada atau kurang jelasnya aturan 

berkaitan dengan perkara yang diajukan, maka Hakim tidak boleh menolak 

                                                             
19 Prodjodikoro, Op.cit., hlm. 9. 

20 Mertokusumo, Op.cit., hlm. 9. 
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untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan bahwa 

hukumnya tidak atau kurang jelas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menetapkan 

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Apabila 

sekiranya Hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

yang menetapkan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, 

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

masyarakat.” Dengan demikian, selain membantu Hakim dalam 

melaksanakan tugasnya, maka putusan Hakim diharapkan sejalan dengan 

nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. 

Sumber hukum acara perdata lainya adalah perjanjian internasional, 

misalnya Perjanjian Kerjasama di Bidang Peradilan antara Republik Indonesia 

dengan Kerajaan Thailand.
21

 Selain itu doktrin atau ilmu pengetahuan juga 

merupakan sumber hukum acara perdata. Tetapi doktrin itu sendiri bukanlah 

hukum, kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para 

                                                             
21 Loc.cit. 
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pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu sendiri yang 

menyebabkan putusan Hakim bernilai objektif juga.
22

 

Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan 

kepada pengadilan-pengadilan bawahnya (Pengadilan Negeri dan Pengadilan 

Tinggi), yang berisi instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para Hakim dalam 

menghadapi suatu perkara perdata. SEMA ini dapat mempengaruhi    

pelaksanaan hukum acara perdata meskipun sifatnya tidaklah mengikat Hakim 

sebagaimana undang-undang. Instruksi dan surat edaran bukanlah hukum 

dalam arti tempat kita menemukan hukum, melainkan merupakan sumber 

hukum, arahan untuk dapat menggali hukum.
23

 

 

c. Asas-Asas Hukum Acara Perdata 

1) Hakim Bersifat Menunggu 

Asas dari hukum acara perdata pada umumnya, ialah bahwa 

pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan 

sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi, apakah akan ada proses 

atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.
24

 

Tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, 

sedangkan Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak diajukan 

                                                             
22 Ibid., hlm. 10. 

23 Loc.cit. 

24 Ibid,, hlm. 11. 
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kepadanya (index ne procedat ex officio), sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 118 HIR dan 142 Rbg. Hanya saja yang menyelenggarakan proses 

adalah negara. Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, Hakim 

tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun 

dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, hal ini sesuai 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.
25

 

 

2) Hakim Bersifat Pasif 

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, dalam arti 

kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada 

Hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang 

berperkara dan bukan oleh Hakim. Hakim hanya membantu para pencari 

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 

tercapainya peradilan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 ayat (2) UU 

No. 48 Tahun 2009.
26

 

Para pihak dapat mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke 

muka pengadilan, sedang Hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini 

dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan, sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 130 HIR dan 154 Rbg.
27

 

                                                             
25 Loc.cit. 

26 Ibid., hlm. 12. 

27 Loc.cit. 
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Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan 

putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada 

yang dituntut, hal ini sesuai dengan yang tetapkan dalam Pasal 178 ayat 

(2) dan 3 HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg. Pengajuan banding atau 

tidak juga bukan kepentingan dari Hakim, sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 6 UU. No 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 Rbg. Kemudian, hanya 

peristiwa yang disengketakan yang harus dibuktikan.
28

 

 

3) Sifat Terbukanya Persidangan 

Sidang pemeriksaan pengadilan pada asasnya adalah terbuka untuk 

umum, yang berarti bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan 

mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain 

untuk memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan 

serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan 

mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, tidak memihak, serta 

putusan yang adil pula kepada masyarakat. Asas ini ditetapkan dalam 

Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.
29

 

Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau apabila 

berdasarkan alasan-alasan yang penting dimuat di dalam berita acara yang 

diperintahkan oleh Hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu 

                                                             
28 Ibid., hlm. 13. 

29 Ibid., hlm. 14. 
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tertutup, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 

48 Tahun 2009. Dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan 

sering diadakan dengan pintu tertutup. Setiap persidangan harus dibuka 

dan dinyatakan terbuka umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan 

tertutup.
30

 

 

4) Mendengar Kedua Belah Pihak 

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 

2009, kedua belah pihak yang berperkara haruslah diperlakukan sama, 

tidak memihak dan didengar bersama-sama. Asas bahwa kedua belah 

pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “audi et alteram partem”, 

yang berarti bahwa Hakim tidak boleh menerima salah satu keterangan 

dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau 

tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini berarti 

juga bahwa pengakuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang 

dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 

132a, Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 145 ayat (2), Pasal 157 Rbg dan Pasal 

47 Rv.
31

 

 

 

                                                             
30 Loc.cit. 

31 Ibid., hlm. 15. 

Okta Feryanto, Analisa Terhadap Efektivitas Yuridis Dalam Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Batam), 2017 
UIB Repository©2017



20 
 

Universitas Internasional Batam 

 

5) Putusan Harus Disertai Alasan 

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang 

dijadikan dasar untuk mengadili, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 

ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 

195 dan Pasal 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan 

sebagai pertanggungjawaban Hakim pada putusannya terhadap 

masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, 

seingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena adanya alasan-

alasan tersebut, putusan mempunyai wibawa dan bukan karena Hakim 

tertentu yang menjatuhkannya.
32

 

 

6) Beracara Dikenakan Biaya 

Asas ini ditetapkan dalam Pasal 121 ayat (4), Pasal 182, Pasal 183 

HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 RBg. Biaya perkara ini meliputi 

biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya meterai. Bagi pihak 

yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan 

perkara secara cuma-Cuma (pro deo).
33

 

 

 

 

                                                             
32 Loc.cit. 

33 Ibid., hlm. 17. 
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7) Tidak Ada Keharusan Mewakilkan 

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang 

lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung 

terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi dapat dibantu atau 

diwakili oleh kuasanya apabila dikehendakinya, sebagiamana ditetapkan 

dalam Pasal 132 HIR dan Pasal 147 Rbg. Dengan demikian, Hakim tetap 

wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak 

tidak mewakilkan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan 

gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.
34

 

 

d. Perihal Gugatan 

1) Pengertian Gugatan 

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perdata sering muncul 

sengketa antara para pihak yang berkepentingan. Yang mana apabila tidak 

dapat diselesaikan oleh para pihak, kemudian meminta bantuan kepada 

pengadilan  untuk  menyelesaikannya dengan mengajukan tuntutan hak. 

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan 

hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau 

tindakan menghakimi sendiri.
35

 

                                                             
34 Ibid., hlm. 18. 

35 Ibid., hlm. 54. 
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Tuntutan hak ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 

ayat (1) Rbg yang disebut sebagai tuntutan perdata (burgerlijke 

vordering), yang tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung 

sengketa dan lazimnya disebut gugatan.
36

 Di mana selalu terdapat 

sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara dan keputusan pengadilan 

hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa 

saja, misalnya gugatan perceraian. Pengertian lainnya dari gugatan adalah 

suatu sengketa di mana ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya 

telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak 

mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta 

untuk itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan 

adanya suatu putusan pengadilan (Hakim).
37

 

 

2) Cara Mengajukan Gugatan 

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perdata, di mana seseorang 

yang merasa kepentingan haknya telah dirugikan oleh pihak lain, dapat 

menghadap secara pribadi atau diwakili oleh orang lain (kuasanya) untuk 

mengajukan gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah 

hukumnya tergugat bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 

118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg.  

                                                             
36 Ibid., hlm. 55. 

37 Sutantio dan Oeripkartawinata, Op.cit., hlm. 10. 
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Gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani 

oleh penggugat atau wakilnya. Surat ini dalam praktik disebut surat 

gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 

ayat (1) Rbg. Oleh karena gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi 

mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan 

secara lisan kepada Ketua Pengadlan Negeri, sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) Rbg yang kemudian akan 

dibuatkan gugatan yang dimaksud.
38

 

Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 Rv 

yang mengharuskan gugatan, yang mana pada pokoknya memuat:
39

 

a) Identitas para pihak, yang dimaksud identitas ialah ciri-ciri dari 

penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Umur 

serta status kawin atau tidak, perlu dicantumkan juga; 

b) Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang 

merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan atau lebih 

dikenal dengan fudamentum petendi, terdiri dari dua bagian, yaitu 

bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian tentang duduk 

perkaranya atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang 

hukum, di mana berisi uraian tentang adanya hak atau hubungan 

hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan; 

                                                             
38 Ibid., hlm. 15-16. 

39 Mertokusumo, Op.cit., hlm. 56-57. 
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c) Tuntutan atau petitum, berisi apa yang penggugat minta atau 

diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Yang dituntut itu dapat 

diperinci menjadi dua macam, yakni tuntutan primair yang 

merupakan tuntutan pokok, dan tuntutan subsidair yang merupakan 

tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh Hakim. 

Pasal 94 Rv menentukan apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, akibatnya 

gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi, Mahkamah Agung 

dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan 

yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya 

tuntutan tersebut. Jadi Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang 

“tidak jelas” dengan yang “tidak sempurna”.
40

 

Dalam surat gugatan, dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa 

yang dimohonkan oleh penggugat sehingga mudah dimengerti dan dapat 

diterima oleh pengadilan. Artinya setiap peristiwa yang mendukung 

adanya hubungan hukum digambarkan secara kronologis dan sistematis, 

pada akhirnya mudah untuk tentukan  isi  petitum.  Hal  tersebut  

memudahkan  Hakim  untuk  menilai, apakah dasar gugatan itu 

merupakan sebab yang menjadi alasanya penggugat untuk memintakan 

agar dikabulkannya isi gugatan. 

                                                             
40 Ibid., hlm. 57. 
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Hukum acara perdata terdapat dua teori tentang menyusun surat gugat 

atau cara-cara mengajukan tuntutan hak, yaitu:
41

 

a) Substantierings Theorie, dalam teori ini dinyatakan suatu gugatan 

tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi 

tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang 

mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan 

menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (feitelijke 

gronden). Misalnya, bagi penggugat yang menuntut suatu benda 

miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, ia juga diharuskan 

untuk membuktikan atau menyebutkan asal-usul pemilikan benda 

tersebut, misalnya, karena membeli, warisan dan sebagainya; 

b) Individualisering Theorie, dalam teori yang kedua ini disebutkan 

suatu gugatan cukup disebutkan kejadian-kajadian atau peristiwa-

peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang 

menjadi dasar tuntutan (rechts gronden), tanpa harus menyebutkan 

dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut, karena hal ini 

dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dan 

disertai dengan pembuktian. Misalnya, bagi penggugat yang 

menuntut suatu benda miliknya, ia cukup menyebutkan sebagai 

                                                             
41 Jeremias Lemek,  Penuntun Membuat Gugatan, cet. 6,  (Yogyakarta: New Merah Putih, 2010), hlm. 

9-10. 
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pemilik, sedangkan pembuktian atau penyebutan asal-usul benda 

tersebut bisa dilakukan dalam sidang di pengadilan. 

Dalam praktik dewasa ini ternyata teori ini banyak diterapkan. 

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI, perumusan kejadian 

material secara singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak kabur 

(obscuur libel), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 

547/K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972.
42

 

Selain itu, agar upaya suatu gugatan jangan sampai diajukan secara 

keliru, maka dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-

benar oleh penggugat bahwa gugatan harus diajukan secara tepat kepada 

badan pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan 

tersebut. Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam kewenangan, 

ialah:
43

 

a) Wewenang mutlak atau absolute competentie, yaitu kewenangan 

menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, 

dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut kekuasaan 

untuk mengadili. Misalnya persoalan mengenai perceraian bagi 

mereka yang beragama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 

(1) huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 adalah wewenang pengadilan 

agama. Sedangkan persoalan warisan, sewa, utang piutang, jual 

                                                             
42 Mertokusumo, Op.cit., hlm. 55. 

43 Sutantio dan Oeripkartawinata, Op.cit., hlm. 11. 
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beli, gadai, hipotek adalah merupakan wewenang Pengadilan 

Negeri; 

b) Wewenang relatif atau relative competentie, ialah mengenai 

Pengadilan Negeri dimana yang berwenang untuk mengadili suatu 

perkara. Misalnya Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri 

Tanjung Pinang, atau Pengadilan Negeri lainnya. 

 

e. Proses Beracara Perkara Perdata 

Berdasarkan hukum acara perdata, proses pemeriksaan pada tahap 

pendahuluan dan tahap penentuan atau persidangan dalam menyelesaikan 

perkara gugatan, secara kronologis meliputi 2 (dua) segi, yaitu segi 

administratif dan segi yudisial, antara lain sebagai berikut: 

1) Segi Administratif 

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam segi administratif, 

yang pertama adalah yang berhubungan dengan gugatannya dan yang 

kedua adalah persiapan sidang pasca menerima gugatan dari penggugat, 

penjabarannya antara lain sebagai berikut: 

a) Memasukkan Gugatan 

Agar gugatan dapat disidangkan, maka gugatan harus diajukan 

kepada pengadilan yang berwenang. Dalam pengajuan gugatan, pihak 

Penggugat harus mendaftarkannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri 
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yang sesuai dengan kompetensinya, dengan syarat apabila biaya 

perkara tersebut telah dilunasi. Setelah terdaftar gugatan diberi nomor 

perkara dan diajukan kepada Ketua Pengadilan.
44

 

 

b) Persiapan Sidang 

Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan, maka ia menunjuk 

Hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada 

prinsipnya pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh majelis 

Hakim. Untuk ini, Ketua Pengadilan menunjuk seorang Hakim sebagai 

Ketua Majelis dan dua Hakim anggota.
45

 

Hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapan menentukan hari 

sidang dan memanggil para pihak agar menghadap pada sidang 

Pengadilan Negeri pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan 

membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan, sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 121 ayat (1) HIR dan Pasal 145 ayat (1) Rbg. 

46
 

Pemanggilan dilakukan oleh juru sita, di mana dengan 

mengirimkan surat panggilan yang dinamakan exploit. Exploit itu 

beserta salinan surat gugat diserahkan kepada Tergugat pribadi di 

                                                             
44 R. Soeroso, Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan, cet. 1, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2009), hlm. 70. 

45 Ibid., hlm. 74. 

46 Loc.cit. 
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tempat tinggalnya. Apabila Tergugat tidak ditemukan, surat panggilan 

tersebut diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan  untuk 

diserahkan kepada Tergugat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 390 

ayat (1) HIR dan Pasal 718 ayat (1) Rbg.
47

 

Apabila Tergugat sudah meninggal, maka surat panggilan 

disampaikan kepada ahli warisnya dan apabila ahli warisnya tidak 

diketahui, maka disampaikan kepada Kepala Desa di tempat tinggal 

terakhir. Namun, apabila tempat tinggal tidak diketahui, maka surat 

panggilan diserahkan kepada Bupati dan untuk selanjutnya surat 

panggilan tersebut ditempelkan pada papan pengumuman di 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pasal 126 HIR dan Pasal 150 

Rbg memberi kemungkinan untuk memanggil sekali lagi Tergugat 

sebelum perkaranya diputus oleh Hakim.
48

 

Setelah melakukan panggilan, juru sita harus menyerahkan relaas 

(risalah) panggilan kepada Hakim yang memeriksa perkara yang 

bersangkutan. Relaas itu merupakan bukti bahwa Tergugat telah 

dipanggil.
49

 Kemudian pada hari yang telah ditentukan sidang perkara 

dimulai.
50

 

 

                                                             
47 Loc.cit. 

48 Loc.cit 

49 Loc.cit. 

50 Ibid., hlm. 75. 
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2) Segi Yudisial 

Segi yudisial dilakukan pada tahap penentuan atau persidangan, yaitu 

meliputi pemeriksaan dan tindakan-tindakan hukum sejak hari sidang 

pertama sampai dengan putusan  Hakim. Secara sederhana segi yudisial 

dalam hukum acara perdata meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

a) Sidang Pertama 

Sidang dimulai setelah Hakim membuka sidang dengan 

menyatakan “sidang dibuka untuk umum” dengan mengetuk palu, 

Hakim memulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

Penggugat dan Tergugat.
51

 Sidang pertama ini sifatnya merupakan 

checking identitas para pihak apakah para pihak sudah mengerti 

mengapa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang.
52

 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 7 ayat 

(1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan damai maka dimulai 

dengan pembacaan gugatan. 

 

b) Tahap Jawab Menjawab 

Dalam hal perdamaian tidak berhasil maka tergugat mengajukan 

jawaban atas gugatan penggugat. Jawaban Tergugat dapat berbentuk 

                                                             
51 Ibid., hlm. 77. 

52 Ibid., hlm. 78. 
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menolak gugatan, membenarkan gugatan dan membenarkan diri 

Tergugat sendiri yang harus didukung dengan alasan-alasan yang kuat, 

artinya berdasarkan peristiwa dan hubungan hukumnya. Biasanya isi 

jawaban itu terbagi menjadi 3 (tiga), antara lain Dalam Eksepsi, Dalam 

Pokok Perkara dan Permohonan.
53

 

Selanjutnya Penggugat dapat menyerahkan replik pada sidang 

selanjutnya sebagai tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat. 

Kemudian tergugat dapat menyerahkan duplik, yaitu tanggapan 

terhadap duplik penggugat.
54

 

 

c) Tahap Pembuktian 

Berdasarkan Pasal 163 HIR terdapat asas “siapa yang mendalilkan 

sesuatu ia yang harus membuktikannya”. Menurut sistem HIR, dalam 

hukum acara perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, dan 

yang hanya disebutkan dalam undang-undang saja. Alat-alat bukti 

yang disebutkan dalam undang-undang sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 164 HIR jo. Pasal 284 Rbg jo. Pasal 1866 BW adalah bukti 

tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 

 

 

                                                             
53 Ibid., hlm. 81. 

54 Ibid., hlm. 79.  
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d) Tahap Kesimpulan 

Tahap kesimpulan adalah tahap di mana para pihak membuat 

kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut, isi pokok kesimpulan 

adalah hal-hal yang menguntungkan para pihak.
55

 Baik penggugat 

maupun tergugat membuat kesimpulan yang umumnya berisi fakta-

fakta kejadian hukum yang mendukung dalil-dalilnya dan membantah 

dalil pihak lawan, dengan diperkuat oleh alat bukti yang diajukan 

dalam proses pembuktian. Kesimpulan ini bukanlah suatu keharusan 

dalam beracara, melainkan sudah menjadi kebiasaan dalam praktek 

peradilan dan HIR atau Rbg tidak mengaturnya.
56

 Apabila para pihak 

tidak ada yang akan mengajukan kesimpulan pada persidangan 

berikutnya, maka persidangan berikutnya memasuki tahapan putusan 

Hakim. 

 

e) Tahap Putusan 

Dalam tahap ini Hakim membacakan putusan yang seharusnya 

dihadiri oleh para pihak.
57

 Putusan adalah suatu pernyataan yang 

diucapkan di persidangan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang 

diberi wewenang untuk itu, dan bertujuan mengakhiri atau 

                                                             
55 Ibid., hlm. 80. 

56 Darwan Prints, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 

1992), hlm. 196. 

57 Soeroso, Op.cit., hlm. 80. 
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menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. 

Berdasarkan sifatnya, putusan Hakim dapat berupa putusan yang 

bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum 

(declaratoir), meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan 

keadaan hukum baru (constitutive), atau putusan yang berisi 

penghukuman (condemnatoir).
58

 

Hal- hal yang harus diperhatikan dalam tahap putusan antara lain 

putusan Hakim hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009, segala putusan 

pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus 

memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar 

untuk mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU  No. 

49 Tahun 2009. 

 

f) Tahap Pelaksanaan Putusan 

Tahap pelaksanaan putusan atau lazimnya disebut eksekusi, di 

mana dapat dilaksanakan apabila putusan Hakim mempunyai kekuatan 

hukum tetap yang pasti. Pelaksanaan dapat dilaksanakan secara 

                                                             
58 Sutantio dan Oeripkartawinata, Op.cit., hlm. 102. 
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sukarela, namun sering kali pihak yang dikalahkan tidak mau 

melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk 

melaksanakannya secara paksa.
59

 

 

2. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana 

a. Pengertian Gugatan Sederhana 

Penyelesaian perkara perdata gugatan lazimnya tidak membedakan 

gugatan yang bersifat sederhana maupun gugatan biasa. Seiiring dengan 

semakin berkembangnya hubungan hukum di bidang ekonomi dan 

keperdataan lainnya di masyarakat mengakibatkan gugatan yang harus 

diselesaikan Hakim di Pengadilan Negeri juga bertambah banyak. Banyaknya 

gugatan yang harus diselesaikan Hakim di Pengadilan Negeri mengakibatkan 

menumpuknya perkara dan menjadikan Hakim di Pengadilan Negeri kesulitan 

untuk menyelesaikan perkara. Sehingga dibutuhkan prosedur penyelesaian 

sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam 

hubungan hukum yang bersifat sederhana. Untuk itu telah diundangkan 

PERMA 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 

Menurut Pasal 1 butir (1) PERMA 2/2015, gugatan sederhana adalah tata 

cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai 

                                                             
59 Ibid., hlm. 193. 
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gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang 

diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. 

Suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana menurut 

Pasal 3 dan 4 PERMA 2/2015 adalah apabila nilai gugatan materiilnya paling 

banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); merupakan perkara 

wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum; bukan perkara yang masuk 

dalam kompetensi Pengadilan Khusus; bukan sengketa hak atas tanah; 

Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali 

memiliki kepentingan hukum yang sama; tempat tinggal Tergugat harus 

diketahui; Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum 

Pengadilan yang sama. 

 

b. Proses Beracara Gugatan Sederhana 

Proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan PERMA 2/2015, di mana diawali dengan pendaftaran 

berdasarkan Pasal 6 PERMA 2/2015, pendaftaran yang dimaksud adalah 

mendaftarkan gugatan di kepaniteraan pengadilan dengan mengisi blanko 

gugatan yang disediakan, selain itu Penggugat wajib melampirkan bukti surat 

yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. 

Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan surat sesuai dengan 

ketetapan Pasal 7 dan 8, di mana Panitera memeriksa kelengkapan surat 
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Penggugat. Jika tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan. Pendaftaran 

gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. 

Kemudian, Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara yang wajib 

dibayar oleh Penggugat, terhadap Penggugat yang tidak mampu dapat 

mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo. 

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 9 dan 10 PERMA 2/2025 Ketua 

Pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. 

Sedangkan, Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim 

dalam memeriksa gugatan sederhana. Proses pendaftaran gugatan sederhana, 

penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling 

lambat 2 (dua) hari. 

Setelah penunjukan Hakim tunggal dan panitera pengganti, selanjutnya 

dilakukan pemeriksaan pendahuluan, yang bertujuan untuk memeriksa materi 

gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini. Kemudian, Hakim menilai apakah 

gugatan dari Penggugat adalah sederhana atau tidak pembuktiannya. Apabila 

dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam 

gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan 

bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan 

memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat, yang 

terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Hal ini sesuai 
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dengan ketetapan Pasal 11 PERMA 2/2015. Namun berdasarkan Pasal 12 

PERMA 2/2015, dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan 

penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang 

pertama. 

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 13 PERMA 2/2015 dilaksanakan 

pemanggilan para pihak, di mana dalam hal penggugat tidak hadir pada hari 

sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. 

Kemudian dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka 

dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Kemudian dalam hal tergugat 

tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut. 

Terhadap tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang 

berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan 

diputus secara contradictoir, dan tergugat dapat mengajukan keberatan. 

Setelah pemanggilan para pihak, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan 

sidang dan perdamaian. Di mana, pada hari sidang pertama, Hakim wajib 

mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sidang 

selama 25 hari. Upaya perdamaian dalam PERMA 2/2015 mengecualikan 

ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur 

mediasi. Kemudian, dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan 

Akta Perdamaian yang mengikat Para pihak. Terhadap Putusan Akta 

Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan,  dalam hal 
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tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak 

dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian 

tersebut. Hal ini sesuai dengan ketetapan Pasal 15 PERMA 2/2015. Dalam hal 

perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan 

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat, di mana 

dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan 

provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, yang 

mana tidak seperti gugatan pada umumnya, sebagaimana ditetapkan dalam 

Pasal 16 dan 17 PERMA 2/2015. 

Karena dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, 

eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, maka 

persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, di mana terhadap gugatan yang 

diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Sedangkan, 

Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian 

berdasarkan Hukum Acara yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketetapan 

Pasal 18 PERMA 2/2015. 

Tahap selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh Hakim, yang mana 

putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim wajib 

memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan. Dalam hal para 

pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling 

lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Kemudian, atas permintaan 
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para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah 

putusan diucapkan. Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam 

Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera 

pengganti. Hal ini sesuai dengan isi ketetapan Pasal 19 dan 20 PERMA 

2/2015. 

Di dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa para pihak dapat 

mengajukan keberatan sebagai upaya hukum satu-satunya dalam penyelesaian 

gugatan sederhana. Berdasarkan ketetapan BAB VI PERMA 2/2015 yang 

menejelaskan upaya hukum dalam gugatan sederhana, di mana keberatan 

diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan 

keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya paling lambat 7 

(tujuh) hari stetlah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. 

Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi 

blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan, yang mana 

permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan 

dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan 

berdasarkan surat keterangan panitera. 

Selanjutnya, kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas 

permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kemudian, 

termohon keberatan dapat mengajukan kontra memori keberatan yang 

diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di 
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kepaniteraan. Selanjutnya, pemberitahuan keberatan beserta memori 

keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 

(tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan. Kontra memori 

keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah 

pemberitahuan keberatan. 

Setelah itu, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk 

memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari 

setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan 

oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh 

Ketua Pengadilan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan 

dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, 

dan kontra memori keberatan, yang mana dalam pemeriksaan keberatan tidak 

dilakukan pemeriksaan tambahan. 

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 

(tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim, yang mana ketentuan 

mengenai isi putusan berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan 

keberatan. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada Para pihak 

paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan 

hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan 

keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, 

kasasi atau peninjauan kembali. 
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Terhadap putusan yang tidak diajukan keberatan maka putusan 

berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap 

dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal putusan tidak dijalankan secara suka 

rela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata 

yang berlaku. 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Umum 

Pada umumnya dikenal pembagian peradilan menjadi peradilan umum dan 

peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, 

baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana, sedangkan peradilan 

khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu.
60

 

a. Susunan Badan-Badan Peradilan Umum 

Di Indonesia kita kenal susunan Peradilan Umum, sebagai berikut:
61

 

1) Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang 

berwenang mengadili semua perkara, baik perdata maupun pidana; 

2) Pengadilan Tinggi atau pengadilan tingkat banding yang juga 

merupakan pengadilan tingkat kedua. Dinamakan pengadilan tingkat 

kedua karena pemeriksaannya sama seperti pemeriksaan di pengadilan 

tingkat pertama (Pengadilan Negeri); 

                                                             
60 Mertokusumo, Op.cit., hlm. 21. 

61 Soeroso, Op.cit., hlm. 8. 
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3) Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tingkat terakhir dan 

bukan pengadilan tingkat ketiga. Mahkamah Agung memeriksa 

perkara-perkara yang dimintakan kasasi, karena tidak puas dengan 

putusan banding dari Pengadilan Tinggi. Pada tingkat kasasi yang 

diperiksa adalah penerapan hukumnya saja. 

 

b. Kewenangan Pengadilan 

Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi dalam kekuaaan 

kehakiman atribusi (atributie van rechtsmacht) dan kekuasaan kehakiman 

distribusi (distributie van rechtsmacht). Atribusi kekuasaan kehakiman adalah 

kewenangan mutlak atau kompetensi absolut ialah kewenangan badan 

pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak 

dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, misalnya Pengadilan Negeri pada 

umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu, seperti perkara 

perdata dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi 

atau Pengadilan Agama.
62

 

Wewenang mutlak dari Pengadilan Tinggi meliputi pemeriksaan ulang 

semua perkara perdata dan pidana sepanjang dimungkinkan untuk dimintakan 

banding, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU darurat 

No. 1 Tahun 1951, memutus dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa 

                                                             
62 Ibid., hlm. 8-9. 
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wewenang mengadili antara Pengadilan Negeri di dalam wilayahnya, 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU darurat No. 1 

Tahun 1951 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986, dan prorograsi mengenai 

perkara perdata, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 

Darurat No. 1 Tahun 1951, Pasal 128 ayat (2) RO dan Pasal 85 Rbg.
63

 

Sedangkan wewenang Mahkamah Agung meliputi memutus permohonan 

kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan 

kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1985.
64

 

Mengenai distribusi kekuasaan pengadilan atau yang dinamakan 

kompetensi relatif atau kewenangan nisbi  ialah bahwa Pengadilan Negeri 

ditempat Tergugat tinggal (berdomicilie) yang berwenang memeriksa gugatan 

atau tuntutan hak. Jadi gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di 

tempat Tergugat tinggal. Bagi perkara pidana adalah Pengadilan Negeri yang 

wilayah hukumnya meliputi tempat terjadinya peristiwa pidana.
65

 

Apabila tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya 

yang nyata tidak dikenali, maka gugatan (perdata) diajukan kepada 

                                                             
63 Ibid., hlm. 9. 

64 Loc.cit. 

65 Loc.cit. 
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Pengadilan Negeri di tempat tinggal Tergugat sebenarnya, sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 12 ayat (1) Rbg.
66

 

 

c. Tempat Kedudukan Pengadilan 

Tempat kedudukan Pengadilan Negeri pada prinsipnya berada di tiap Ibu 

Kota Kabupaten, namun di luar Jawa masih terdapat banyak Pengadilan 

Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lebih dari satu kabupaten. 

Sedangkan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi pada prinsipnya berada di 

tiap Ibu Kota Provinsi. Di samping setiap Pengadilan Negeri terdapat 

Kejaksaan Negeri. Sedangkan di samping Pengadilan Tinggi terdapat 

Kejaksaan Tinggi.
67

 

 

d. Susunan Pejabat pada Suatu Pengadilan 

Di setiap pengadilan terdapat beberapa Hakim, yang di antaranya 

menjabat sebagai Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan. Para Hakim 

bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara di persidangan.
68

 

Di samping itu, terdapat Panitera yang memimpin bagian administrasi atau 

tata usaha dibantu oleh Wakil Panitera, beberapa Panitera Pengganti dan 

karyawan-karyawan lainnya. Tugas dari Panitera adalah menyelenggarakan 

                                                             
66 Loc.cit. 

67 Ibid., hlm. 10. 

68 Loc.cit. 
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administrasi perkara serta mengikuti semua sidang serta musyawarah-

musyawarah pengadilan dengan mencatat secara teliti semua hal yang 

dibicarakan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 58, Pasal 59 UU No. 2 

Tahun 1986 dan Pasal 63 RO. Selain itu Panitera harus membuat berita acara 

(proses verbal) sidang pemeriksaan dan menandatanganinya bersama-sama 

dengan ketua sidang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 187 HIR dan Pasal 

197 Rbg. Karena Panitera tidak mungkin mengikuti semua sidang-sidang 

pemeriksaan perkara, maka di dalam praktik tugas tersebut dilakukan oleh 

Panitera Pengganti.
69

 

Di samping Hakim dan Panitera, masih ada petugas yang dinamakan Juru 

Sita (deurwaarder) dan Juru Sita Pengganti, sebagaimana ditetapkan Pasal 39 

UU No.2 Tahun 1986. Adapun tugas dari Juru Sita adalah melaksanakan 

perintah dari ketua sidang dan menyampaikan pengumuman, teguran 

pemberitahuan putusan pengadilan, panggilan resmi para Tergugat dan 

Penggugat dalam perkara perdata dan para saksi, dan juga melakukan 

penyitaan atas perintah Hakim.
70

 

 

 

 

 

                                                             
69 Loc.cit. 

70 Ibid., hlm. 10-11. 
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B. Kajian Konseptual 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kata efektivitas lebih 

mengacu pada out put yang telah ditargetkan. Derajat dari efektivitas hukum 

menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap 

hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf 

kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum. 

Berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan 

hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam 

pergaulan hidup.
71

 

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya 

suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
72

 

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) 

Undang-undang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

terhadap penegakan hukum. Mengenai berlakunya undang-undang terdapat 

beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang menjadi efektif. Asas-asas 

tersebut antara lain:
73

 

                                                             
71 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm.7. 

72 Ibid., hlm. 1. 

73 Ibid., hlm. 8. 
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1) Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Artinya, undang-undang 

hanya dapat diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam 

undang-undang, dan terhadap peristiwa yang terjadi setelah undang-

undang dinyatakan berlaku; 

2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; 

3) Undang-undang yang bersifat lebih khusus mengesampingkan undang-

undang yang bersifat lebih umum, jika pembuatnya sama; 

4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-

undang yang berlaku terdahulu. Maksudnya, undang-undang yang 

mengatur hal tertentu yang sudah lebih dahulu berlaku, tidak berlaku 

lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang 

mengatur hal yang sama, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan 

atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut; 

5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; 

6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 

kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, 

melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi); 
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b. Faktor Penegak Hukum 

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 

Penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam 

bidang-bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law 

enforcement, akan tetapi juga peace maintenance.
74

 Penegak hukum meliputi 

pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegak 

hukum mencakup para petugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 

kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, penegak 

hukum dalam menerapkan peranannya mungkin akan menemui halangan-

halangan yang akan mempengarui proses penegakan hukum, baik itu berasal 

dari dirinya sendiri atau lingkungan;
75

 

 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum 

Sarana atau fasilitas merupakan faktor penting dalam proses penegakan 

hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, penegak hukum tidak mungkin 

dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan undang-

undang; 

 

 

 

                                                             
74 Ibid., hlm 13. 
75 Ibid., hlm 25. 
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d. Faktor Masyarakat 

Masyarakat di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan juga 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, 

sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian dalam masyarakat.
76

 

 

e. Faktor Kebudayaan  

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa 

manusia di dalam pergaulan hidup. 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah kepatuhan atau ketaatan 

hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang 

pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum 

ini.
77

 

Berdasarkan pengertian tentang efektivitas hukum di atas, dapat disimpulkan 

bahwa suatu hukum adalah efektif apabila hukum tersebut dapat berfungsi sesuai 

dengan tujuannya.  

 

2. Teori Keadilan 

Membahas hukum adalah membahas hubungan antar manusia, membahas 

hubungan antar manusia adalah membahas tentang keadilan. Dengan demikian 

                                                             
76 Ibid., hlm 33. 
77 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), hlm. 20. 
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membahas hukum berarti membicarakan keadilan pula. Dalam pembahasan  

hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud  hukum yang formal, akan 

tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.
78

 

Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema 

keadilan merupakan tema utama dalam hukum mulai masa Yunani kuno. Sifat 

keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua  arti pokok, yaitu dalam 

arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum 

berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai 

dengan cita-cita keadilan masyarakat.
79

 

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam:
80

 

a. Keadilan Distributif 

Keadilan distributif atau justitia distributiva adalah suatu keadilan yang 

memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian 

menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan 

antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti 

persamaan akan tetapi perbandingan. 

 

b. Keadilan Kumulatif 

Keadilan kumulatif atau justitia cummulativa adalah suatu keadilan yang 

diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan 

                                                             
78 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. 6, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006),  hlm. 159. 
79 E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, (Jakarta: Kompas, 2007),  hlm. 96. 
80 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 63-64. 
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kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara 

perorangan. 

John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai fairness, yang memuat asas-

asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk 

mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh 

kedudukan yang sama pada saat akan memulainya.
81

 

Sedangkan menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu 

yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang 

dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial 

(common good).
82

 

Apabila dihubungkan dengan teori efektivitas hukum, maka dapat ditemukan 

suatu hubungan antara kedua teori ini, yaitu bahwa suatu hukum adalah efektif 

apabila dapat mencapai tujuannya dan tercapainya tujuan tersebut memberikan 

keadilan bagi mayarakat pencari kebenaran. 

 

 

 

 

 

                                                             
81 John Rawls, Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial 

dalam Negara, terj. Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 13. 
82 Hans  Kelsen,  Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara,  terj.  Raisul    Muttaqien, cet. 6, 

(Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 6-7. 
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