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MODUL 6 

PUTUSAN 

 

A.PENDAHULUAN : 

     Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan 

hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak 

dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang 

berpekara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak 

ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara. 

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta 

atau peristiwa, bukan hukumnya. Peraturan-peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, 

sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan 

aatu mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim terlebih harus 

mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara yang sebenarnya sebagai dasar 

putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya sedang 

pertimbangannya baru kemudian. Peristiwa-peristiwa yang sebenarnya akan diketahui 

hakim dari pembuktian. 

   Apabila seorang hakim hendak menjatuhkan keputusan maka ia akan berusaha 

agar putusannya kelak dapat diterima oleh masyarakat, setidak-tidaknya berusaha 

agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas dan sepuas 

mungkin. Seorang hakim akan merasa lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak 

dengan putusannya tersebut. 

Secara umum yang akan dicapai setelah selesai mempelajari modul ini adalah Anda 

mengetahui tentang pengertian, macam-macam dan jenis putusan serta 

pelaksanaannya. Dan secara khusus dengan selesainya mempelajari konsep-konsep 

dalam modul ini, diharapkan Anda dapat : 

1. menjelaskan tentang penegrtian putusan peradilan. 

2. mengemukakan jenis-jenis putusan peradilan tingkat pertama, tingkat banding 



 116 

maupun tingkat kasasi; 

3. menjelaskan tentang fungsi daripada putusan peradilan tingkat pertama, tingkat 

banding maupun tingkat kasasi; 

4. menjelaskan pengertian dan fungsi banding dalam suatu perkara; 

5. menjelasakna pengertian dan fungsi kasasi dalam penyelesaian suatu perkara; 

6. menjelasakan penegrtian tentang peninjauan kembalai; 

7. mengemukakan tentang hal-hal yang dapat dijadikan untuk melakukan 

peninjauan kembalai terhadap suatu putusan; 

8. menjelaskan pengertian dan fungsi ekskusi; 

9. mengemukakan jenis-jenis ekskusi; 

10. menjelasakn perbuatan-perbuatan yang berkaiatan dengan hal-hal di atas dalam 

prosdes penyelesaian suatu perkara. 

Sebagai materi-materi yang akan dibahas pada modul ini, antara lain: 

1. pengertian tentang putusan; 

2. berbagai jenis putusan; 

3. berbagai jenis fungsi putusan mulai tingak pertama sampaidengan kasasi; 

4. masalah banding dan kasasi; 

5. masalah upaya hukum; 

6. pengertian tentang peninjauan kembali beserta syarat dan jenis yang dapat 

digunakan untuk peninjauan kembali; 

7. beberapa contoh tentang yang berkaitan dengan hal-hal diatas. 

Dengan berbekal pengetahuan di atas, dihaprapkan peserta didik dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya dalm bidang penegakan hukum, yang tidak 

hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bagi anak didik dan masyarakat pada umumnya. 

 

 

 

 

 



 117 

PUTUSAN PENGADILAN 

B.PENGERTIAN 

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat 

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan 

untuk mengakhiri atau menyelesaiakan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, 

bukan hanya yang diucpakan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan 

yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di 

persidangan. Sebuah konsep putusan tidak memiliki kekuatan sebagai putusan 

sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Di samping itu, putusan yang 

diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis.  

Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan 

perkara. Artinya, di samping putusan hakim masih adad bentuk-bentuk lain yang 

fungsi dan kekuatannya sama dengan putusan yang diucapkan oleh hakim, misalnya 

penetapan hakim, akta perdamaian, dan sebagainya. 

Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan. Suatu putusan 

diambil untuk memutuskan suatu persilisihan atau sengketa, sedangkan suatu 

penetapan kembali diambil berkaitan dengan suatu permohonan, misalnya dalam 

pengangkatan wali, penetapan ahli waris atau dalam hal pengadilan (hakim) 

melakukan tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua pihak 

yang saling berhadapan di mana yang satu dapat membantah apa yang diajukan oleh 

yang lain. 

Pasal 184 HIR, menyatakan bahwa putusan harus memuat suatu uraian yang 

singkat, tetapi jelas tentang tuntutan penggugat dan jawaban tergugat, beserta alsan-

alasan yang menjadi dasar putusan dan akhirnya tentang putusannya (amar atau 

diktrum), demikian pula tentang biaya perkara dan penyebutan apakah para pihak 

hadir atau tidak pada waktu putusan diucapkan. 

Suatu putusan harus ditandatangani oleh ketua sidang dan panitera yang telah 

memeriksa perkaranya. Apabila ketua tersebut berhalangan menandatanginya maka 
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putusan itu ditandatangfani oleh hakim anggota tertua yang telah ikut memeriksa dan 

memutus perkaranya, sedangkan apabila paniteranya yang berhalangan 

menandatanginya, hal itu harus dicatat saja dalam berita acara. 

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaiakn suatu perkara atau sengketa 

dan memetapkan hak atau hukumnya. Hal ini tidak berarti semata-mata hanya 

menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaanya 

secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup 

dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasi atau dilaksanakan. Oleh 

karena itu, putusan itu menetapkan dengantegas hak atau hukumnya, untuk kemudian 

direalisasi maka putusan hakim mempunyai kekuatan ekskutorial, yaitu kekuatan untuk 

dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat 

negara. 

C.SUSUNAN DAN ISI PUTUSAN 

 Di dalam HIR sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana 

putusan hakim harus dibuat, yang diatur hanya tentang apa yang harus dimuat di 

dalam putusan, yaitu diatur dalam pasal 183, 184, 187 HIR (Pasal 194, 195, 198 

RBG).  

 Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu : 

1. kepala putusan; 

2. identitas para pihak; 

3. pertimbangan-pertimbangan; 

4. amar. 

 

1. Kepala Putusan 

 Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan 

yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 435 

Rv). Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila 
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kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan maka hakim 

tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. 

2. Identitas para Pihak 

 Sebagaimanan suatu perkara atau gugatan itu mempunyai sekurang-kurangnya 2 

pihak maka di dalam putusan harus memuat identitas dari para pihak : nama, 

umur, alamat, dan nama pengacaranya apabila ada. 

3. Pertimbangan -pertimbangan 

 Pertimbangan atau yang disebut juga considerans merupakan dasar dari putusan. 

Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang 

duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam 

proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap anatar pihak dan hakim, 

yaitu patra [pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum 

adalah urusan hakim. Lalu dengan proses pidanan tidaklah demikian. 

 Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan, tidak lain adalah 

alasan-alasan hakim sebagai pertanggungan jawabnya kepada masyarakat mengapa ia 

sampai mengambnil putusan demikian sehingga oleh karenaya mempunyai nilai 

objektif. 

 Pasal 184 HIR (Pasal 195 RBG) dan 23 UU 14/1970 mengharuskan setiap 

putusan memuat ringkasan yang jelas dari; tuntutan dan jawaban, alasan sdan dasar 

daripada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya 

perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim. 

 Adanya alasan sebagai dasar daripada putusan menyebabkan putusan 

mempunyai nilai objektif, kecuali itu mempunyai wibawa juga. Oleh karena itu, 

berdasarkan peraturan yang ada, mewajibkan kepada hakim karena jabatannya untuk 

melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Sesuai 

dengan yang dikemukakan Mahkamah Agung bahwa setiap putusan yang tidak 

lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan, merupakan alasan untuk kasasi dan 

harus dibatalkan. 
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4.Amar 

Amar merupakan jawaban atas petitum (tuntutan) daripada gugatan adalah amar 

atau dictum. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan terhadap petitum. 

Hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan, dan dilarang 

menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari 

yang dituntut Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, 189 ayat 2 dan 3 RBG). Mahkamah 

Agung dalam beberapa putusannya menyatakan bahwa mengabulkan lebih dari 

yang dituntut, memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan pasal di 

atas. Sebaliknya dalam putusannya tanggal 2 Mei 1970 Mahkamah Agung 

berpendapat meskipun tuntutan ganti kerugianjumlahnya dianggap tidak pantas 

sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah ini, hakim berwenang untuk 

menetapkan berapa sepantasnya yang harus dibayar, dalam hal ini tidak melanggar 

pasal di atas. 

Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak 

mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim, sebagai akibat 

putusannya kurang tepat, misalnya hakim kurang teliti dalam memeriksa perkaranya 

atau karena hal lainya. 

Memang benar bahwa kepentingan penggugat mempunyai peranan pokok 

dalam suatu guggatan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi, yang 

harus diperhatikan oleh hakim, bahkan sebagai prinsip ialah bahwa ia harus 

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sunggugh-

sungguh menyelesaiakan perkara sampai tuntas.Oleh karena itu, selayaknya hakim 

diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat. 

   Dalam tingkat banding dan kasasi pengucapan putusan terjadi pada hari yang 

lain. Pada tingkat banding atau kasasi, lazimnya para pihak yang berperkara tidak 

hadir pada waktu putusan diucapkan dan putusan itu, kemudian Pengadilan negeri 

yang dahulu memutus perkaranya. 
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D. JENIS PUTUSAN 

1. Pasal 185 ayat 1 HIR (Pasal 196 ayat 1 RBG) membedakan antara putusan akhir 

dan putusan yang bukan putusan akhir. 

 Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara atau perkara dalam 

suatu tingkatan peradilan tertentu. Berdasarkan sifatnya putusan akhir ini terdiri dari : 

yang bersifat menghukum (condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan atau 

meniadakan hukum yang baru (constitutif), dan ada pula yang bersifat menerangkan, 

menegasakan suatu keadaan (declaratoir). 

a. PUTUSAN CONDEMNATOIR 

 Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum. Hukuman dalam 

perdata berlainan dengan hukuman dalam perkara pidana. Dalam perkara 

perdata, hukuman artinya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan 

oleh hakim. Menghukum, artinya membebani kewajiban untuk berprestasi 

terhadap lawaanya. Prestasi itu dapat berwujud memberi, berbuat sesuatu atau 

tidak berbuat sesuatu. Dalam putusan condemnatoir ada pengakuan atau 

pembenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya 

tidak ada pengakuan atau tidak ada pembenaran atau suatu prestasi yang 

dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau tidak ada pembenaran 

atau suatu prestasi yang dituntutnya. Hak atas suatu prestasi yang telah 

ditetapkan oleh hakim dalam putusan condemnatoir dapat dilaksanakan dengan 

jalan paksaan.  

 Adapun bunyi diktum putusan condemnatoir , anatar lain sebagai berikut; 

MENGADILI 

Menerima permohonan penggugat; 

Mengabulkan/ menolak gugatan penggugat---dst---; 

Menghukum tergugat/ penggugat untuk---dst---; 

   Pernyataan menerima permohonan penggugat dalam dictum tersebut, artinya 

gugatan penggugat memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa 
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dan diputus di muka persidangan. Mengabulkan, artinya mengakui hak penggugat atas 

suatu prestasi yang dituntutnya. Menolak, artinya tidak mengakui atau tidak 

membenarkan hak penggugat atas suatu [prestasi yang dituntunya. Menghukum, 

artyinya membebankan suatu kewajiban untuk berprestasi, yaitu memenuhi prestasi 

tertentu, seperti yang ditetapkan oleh hakim  dalam putusannya, baik oleh penggugat 

maupun tergugat. 

b. PUTUSAN KONSTITUTIF  

Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan atau mencipptakan suatu 

hukum baru, misalnya putusan pembatalan perkawinan, pengangkatan wali, 

putusan perceraian, pernyataan pailit, pemutusan perrjanjian, pemberian 

pengampuan dan sebagainya. Putusan constitutif ini pada umumnya tidak dapat 

dilaksanakan karena tidak menetapkan hak atas sesuatu prestasi tertentu maka 

akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan daripada 

pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu 

sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya 

pemkasa. Pengampuan dan kepailitan, misalnya terjadi pada saat putusan itu 

dijatuhkan. 

Adapun bunyi diktum putusan constituve, antara lain sebagai berikut. 

MENGADILI 

Menerima gugatan penggugat : 

Mengabulkan gugatan penggugat ----dst---- ; 

Membatalkan perjanjian -----dst----- ; 

Pernyataan menerima gugatan penggugat, artinya gugatan penggugat memenuhi 

persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa dan diputus di muka 

persiddangan. Mengabulkan gugatan penggugat, artinya mengakui apa yang dituntut oleh 

penggugat. Membatalkan, artinya melenyapkan keadaan hukum lama dan 

menimbulkan keadaan hukum baru. Menghukum, artinya membebankan suatu 

kewajiban untuk berprestasi. 
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c. Putusan declaratoir 

 Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau 

menyatakan apa yanfg sah atau juga menegasakan suatu keadaan hukum semata-

mata, misdalnya anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari 

perkawinanan yang sah, anak ini adalah anak angkat si B, dan sebagainya. Di sini 

dinyatakan sebagai hukumm bahwa keadaan hukum tertentu yang dituntut oleh 

penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu 

prestasi. Putusan declaratoir murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa 

karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan daripada pihak lawan yang 

dikalahkan untuk melakukannya sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat 

saja. 

 Adapun bunyi diktum putusan declaratoir, antara lain sebagai berikut, 

MENGADILI 

Menerima permohonan pemohon : 

Mengabulkan permohonan pemohon ---dst--- ; 

Menyatakan bahwa ----dst---- ; 

Menyatakan pula bahwa ---- dst---- ; 

Pernyataan memerima permohonan pemohon, artinya permohonan pemohon 

memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk diperiksa dan ditetapkan lewat 

persidangan pengadilan. Mengabulkan, artinya mengakui apa yang dimohonkan oleh 

pemohon. Menyatakan, artinya keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada 

demikian atau tidak ada.Jadi, fungsi pernyataan di sini adalah sebagai penegasan saja 

dari suatu keadaan yang sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada. 

Pada umumnya suatu putusan hakim memuat beberapa macam putusan, dengan 

kata lain perkataan biasanya merupakan penggabungan dari putusan declaratoir dan 

putusan constitutif  atau penggabungan antara putusan declaratoir  dan condemnatoir, dan 

sebagainya. 
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2. Putusan Sela 

Di samping putusan akhir di atas, masih dikenal putusan yang bukan putusan 

akhir atau disebut juga putusan sela atau putusan antara, yang fungsinya tidak lain 

untuk memperlancar pemeriksaan perkara. 

Putusan sela ini menurut Pasal 185 ayat 1 HIR (Pasal 196 ayat 1 RBG) 

sekalipun harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, tetapi 

ditulis dalam  berita acara persidangan. Selanjutnya pasal 190 nayat 1 HIR (Pasal 201 

ayat RBG) menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan Bandung 

bersama-sama dengan permintaan Bandung terhadap putusan akhir. 

Putusan yang bukan akhir atau putusan sela ada beberapa macam, yang 

kesemuanya memiliki fungsi masing-masing. Adapun putusan-putusan sela tersebut, 

antara lain : 

a. putusan praeparatoir; 

b. putusan interlocutoir; 

c. putusan insindentil; 

d. putusan provisionil. 

 

a. putusan praeparatoir adalah : 

 Putusan praeparatoir adalah putusan yang digunakan untuk mempersiapkan 

putusan akhir, tanpa memiliki pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan 

akhir.Sebagai contoh putusan praeparatoir  adalah putusan untuk 

menggabungkan 2 perkara atau untuk menolak diundurkannya penerimaan 

saksi. 

b. putusan interlocutoir 

 putusan interlocutoir  adalah putusan yang isinya memrintahkan pembuktian, 

misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. 

Kalau putusan praeparatoir tidak mempengaruhi putusan akhir maka putusan 

interlocutoir ini  dapat mempengaruhi putusan akhir. 
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c. putusan insidentil 

 putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu 

peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan insidentil belum 

berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya putusan yang membolehkan 

seseorang ikut serta dalam perkara (vriwaring, voeging atau tussenkomst). 

d. putusan provisionil 

 Putusan provisionil adalah yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu 

permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan 

pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir 

dijatuhkan. Untuk melaksanakan putusan sela yang mengabulkan tuntutan 

provisionil  ini Mahkamah Agung menginstruksikan agar ada persetujuan dari 

Mahkamah Agung. Kemudian, instruksi tersebut dicabut debgan menetapkan 

bahwa pemberian persetujuan itu dilimpahkan kepada ketua pengadilan Tinggi, 

yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri di mana diperiksa perkara 

perdata yang bersangkutan. 

 Sebagaimana putusan akhir itu tidak mengikat hakim, demikian pula dengan 

putusan sela. Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan 

putusan sela wewenang untuk mengubah putusan sela tersebut jika ternyata terdapat 

kesalahan. 

 Suatu putusan hakim memiliki 3 macam kekuatan. Kekuatan pertama, adalah 

kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadapg tidak 

menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan kekuatan eksekutorial. Kekuatan 

kedua, harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan akta 

otentik menurut pengertian undang-undang sehingga tia idak hanya memiliki 

pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan ’ke-luar’, 

artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara 

antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana 

diraikan pula disitu dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar 
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putusan tersebut. Kekuatan ketiga, yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk ”menangkis” suatu 

gagasan baru mengenai hal yang sama, yaitu berdasarkan asas ”ne bis in idem” yang 

berarti bahwa yidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar 

tangkisan atau eksepsi tersebut berhasil dan diterima oleh hakim adalah perlu bahwa 

perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal 

atau hal-hal yang sama pula dengan yang dahulu yang sudah diperiksa dan diputus 

oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
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Upaya Hukum 

Suatu putusan hakim tidak akan luput dari kekliuran atau kekhilafan, bahkan 

tidak mustahil putusan tersebut bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran 

dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkibnkan untuk diperiksa ulang, agar 

kekeliuran atau kealpaan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap 

putusan hakim pada umumnya tersedia celah upaya hukum, yaitu upaya atau alat 

untyuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. 

Upaya hukum yang diberikan kepada seseorang untuk suatu hal tertentu melawan 

outusan hakim terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa (luar biasa) 

Upaya hukum biasa pada asasnya terbuka untuk semua putusan selama tenggang waktu 

yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya harus 

dengan memerima putusan. Upaya hukum biasa ialah perlawanan (verset), banding, dan 

kasasi. 

Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti tidak akan dapat diubah 

lagi, dan apbila upaya hukum biasa telah tidak tersedia lagi maka untuk putusan-

putusan semacam itu masih tersedia upay hukum lain, yakni yang disebut dengan 

upaya hukum istimewa (upaya hukum luar biasa). Termasuk upaya hukum istimewa ini 

antara lain : request civil (peninjauan kembali) dan derdenverzet (perlawanan) dari pihak 

ketiga. 

 

A PERLAWANAN (VERSET) 

 Perl;awanan (verset) merupakan upaya hukumterhadap putusan yang 

diojatuhkan di luar hadirnya si tergugat (Pasal 15 ayat 3 job 129 HIR, 149 ayat 3 job 

RBG). Pada assanya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang umumnya 

dikalahkan. Bagi peserta yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya 

hukum ’ banding ’. 
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B BANDING 

 Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidakmmenerima suatu 

putusan penfadilan negeri karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan 

itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil maka ia dapat 

mengajukan permohonan banding. Ia dapat mengajikan perkara yang telah diputuskan 

itu kepada  pengadilan yang lebiih untuk diminmtakan pemeriksaan ulang. Asas 

peradilan dalam 2 tingkat itu bersandarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan 

dalam tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar dan oleh karena itu perlu 

dimungkinkan pemeriksaaan ulan oleh pengadilan yang lebih tinggi. 

 Bagi perkara perdata hal banding berbeda dengan perkara pidana. Perkara 

perdata diatur dalam Pasal 188 sampaim dengan pasal 194HIR. Tetapi dengan adanya 

Pasal 3 job 5 UU dar.I/1951 pasal-pasal tersebut sekarang tidak berlaku laggi. Dan 

yang sekarang berlaku ialah UU 20/1947 untuk jawa dan madura, sedang untuk 

daerah luar Jawa dan madura ialah RBG Pasal 199 sampai dengan Pasal 295. Kita 

dapat menangkap bahwa peraturan banding hingga saat ini masih pluralistis 

keadaanya. 

 Sesudah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan negeri maka ada kemungkinan 

pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan banding. Dengan diajukan 

permohonan banding, perkara menjadi mentah kembali. Putusan pengadilan Negeri, 

kecuali apabila dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau 

putusan tersebut adalah suatu putusan provisionil , tidak dapat dilaksanakan. Berkas 

perkara yang –yang bersangkutan, beserta salinan resmi putusan tersebut serta suar-

surat yang lainnya, akan dikirkim kepada pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan 

diputus lagi. Yang akan diperiksa adalah semua surat-suratnya, dengan lain perkataan 

berkasnya. Jaran sekali terjadi bahwa orang yang bersangkutan yaitu penggugat dan 

tergugat diperiksa kembali oleh pengadilan Tinggi. Hal iitu hanyalah dilakukan 

apabila pengadilan Tinggi mengangap bahwa pemeriksaan belum semourna 

dilakukan dan menjatuhkan putusan sela dengan maksud untuk memperlengkapi 
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pemeriksaan tersebut sendiri. Meskipun seandainya dilakukan pemeriksaan tambahan 

berdasarkan putusan. Pengadilan Tinggi, pemeriksaaan tersebut dilakukan oleh 

pengadilan negeri yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan denagn maksud untuk 

menghematt biaya karean amat sukar bagi para pihak yang bersangkutan apabila 

harus menghadap pada persidangan di pengadilan Tinggi yang terletak di Ibu Kot 

Provinsi. 

 Pendailan Tinggi pada taraf banding berfungsi akan meneliti apakah 

pemeriksaan perkara telah dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-

undang dengan cukup akurat, selain itu akan diperiksa pula apakah putusan yang 

dijatuhkan oleh hakim pertama sudah tepat benar atau putusan telah dianagpap benar 

maka putusan pengadilan Pengadilan Negeri tersebut akan dikuatkannya. Tetapi 

apabila putusan tersebut dianggap salah maka putusan pengadilan negeri tersebut 

akan dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan memberi peradilan sendiri, dalam arti 

Pengadilan Tinggi akan memmberikan putusan yang berbeda dengan putusan 

Pengadilan negeri. Adakalanya putusan pengadilan Negeri kurang tepat maka putusan 

tersebut dikembalikan untuk diperbaiki. 

 Di atas telash disinggung bahwa apabila proses pemeriksaan perkara 

diaanggap kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan kepada 

pengadilan negeri untuk melakukan proses tambahan guna melengkapinya atu 

pengadilan Tinggi akan melakukan pemeriksaan tambahan sendiri.Untuk 

memrintahkan hal di atas maka akan dijatuhkan putusan sela, yang dengan jelas 

memuat hal-hal yang dianggap kurang dan perlu ditambah pemeriksaanya. 

 Permohonan banding dapat diajukan oleh salah satu pihak atau oleh kedua 

belah pihak. Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan dengan putusan 

Pengadilan negeri dapat mengajukan permohonan banding. Di lain pihak, dalam hal 

gugat dikabulkan untuk sebagian dan sebagian lainnya ditolak atau dalam hal 

diajukan gugat balas (rekonvensi ), dan baik gugat asal maupun gugat balik, dua-

duanya dikabulkan atau ditolak maka kedua belah pihak dapat mengajukan 
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permohonan banding. Hal ini sesuai dengan aturan pasal yang menyebutkan bahwa 

yang bisa mengajukan banding adalah ’’pihak yang berkepentingan’’. 

 Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang 

menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari (14 hari), terhitung mulai hari 

berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan. Setelah salah satu 

pihak menyatakan naik banding dan dicatat oleh panitera maka pihak lawan 

diberitahu oleh panitera tentang permintaan banding itu selambat-lambatnya 14 hari 

setelah permintaan banding ditrerima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk 

melihat surat-surat erta berkasnya di pengadilan Negeri selama 14 hari. Kedua belah 

pihak boleh memasukkan surat keterangaan dan bukti-bukti baru sebagai uraian dari 

pada alasan permohonan banding ( memori banding ) bagi pembanding kepada panitera 

pengadilan negeri atau pengadilan Tinggi yang bersangkutan, sedangkan terbanding 

dapat menjawab memotri itu dengan istilah kontra memori banding. Kenmudian, salinan 

putusan serta surat-surat pemeriksaan harus dikirim kepada panitera Pengadilan 

Tinggi yang bersangkutan, aselambat-lambatnya satu bulan setelah menerima 

permohonan banding. 

 Apabila batas waktu 14 hari yang merupakan waktu yang diizinkan para pihak 

untuk mengajukan banding telah lewat, kemudian diajukan permohonan banding oleh 

salah satu pihak maka pengadilan negeri yang bersangkutan tidak boleh menolaknya, 

bahkan wajib menerusklannya ke Pengadilan Tinggi, sebab yang berhak menolak 

atau menerima permohonan banding hanyalah Pengadilan Tinggi. 

 Dalam tingkat banding pun hakim tidak boleh mengabulkan lebih daripada 

yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Ini berarti bahwa hakim 

dalam tingkat banding harus membiarkan putusan dalam tingkat peradilan pertama 

sepanjang tidak dibantah dalam tingkat banding. 

 Apabila suatu perkara yang diajukan kepada tingkat banding, dan pada tingkat 

banding, yakni pengadilan Tinggi terjadi suatu perdamaian di antara kedua belah 

pihak maka perkara sama sekali selesai dan putussan perdamaianlah yang berlaku yang 
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memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sama sekali selesai dengan perdamaian karena 

kita tahu dan memang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa putusan 

peerdamaian dengan segala seluk-beluknya merupakan putusan yang terbaik 

dibanding putusan-putusan lainnya. 

 

C PROROGASI 

 Prorogasi adalah mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan 

kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa 

sengketa tersebut, yaitukepada hakim dal;am tingkat peradilan yang lebih tinggi. Jadi, 

kalau seharusnya diajukan kepada pengadilan peradilan tingkat pertama, yaitu 

pengadilan Negeri maka dalam hal porogasi perkara atau sengketa itu dengan 

persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa dajukan kepada pengadilan Tinggi 

atau pengadilan dalam peradilan tingkat banding. 

 Sengketa yang dapat dimintakan pemeriksaan ulang dapat dimintakan 

pemeriksdaan pada tingkat pertama kepada [pengadilan banding tersebut asal oleh 

pihak-pihak yang bersengketa telah disetujui dengan suatu akta untuk mengajukan 

sengketa mereka sejak permulaan, kepada pengadilan banding tersebut. Pengadilan 

banding yang memeriksa sengketa dalam prorogasi bertindak sebagai badan 

pengadilan dalam peradilan tingkat pertama. eSemua berlaku bagi pengadilan 

banding yang sedang melakukan pemeriksaan dalam prorogasi ini. 

 Putusan pengadilan banding dalam prorogasi ini berlaku sebagai putusan 

tingkat penghabisan, artinya mengenai pemeriksaan perihal fakta-fakta sehingga 

tinggallah terbuka tingkat kasasi yang dilakukan oleh pengadilan kasasi. 

 Menurut Subekti bahwa sifat prorogasi memang agak mirip dengan suatu 

penunjukan perkara kepada pemeriksaan wasit atau badab arbitrase. Ia juga seperti 

halnya dengan perwasitan atau arbitrase, harus didahului oleh suatu persetujuan 

antara kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu untuk langsung berperkara di muka 

pengadilan banding. Persetujuan ini mirip dengan suatu perdamaian atau kompromi. 

Oleh karena itu, Pasal 325 R.V. mengandung suatu ketentuan yang sama bagi wali, 
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pengampu, dan sebagainya. Untuk menutup kemungkinan terhadap prorogasi ini 

menurut Sudikno mertokusumo selayaknya diadakan pembatasan jumlah nilai yang 

dapat diajukan. 

 

D KASASI 

 Terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh pengadilan-

pengadilan selain dari Mahkamah agung, demikian pula terhadap putusan-putusan 

pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Aung 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan ( Pasal 10 ayat 3, 20 UU 14/1970). Jadi, 

apabila pihak yangbbersangkutan belum atau tidak mempergunakan hak melawan 

putusan pengadilan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat atau hak 

memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi, permohonan 

pemeriksaan kasasi tidak dapat diterima. 

 Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juni 1951 dan 9 Juni 1952 

menetapkan bahwa kasasi hanya mungkin dan diizinkan terhadap putusan yang 

diam,bil dalam lingkungan peradilan umum biasa sehingga putusan pengadilan 

Negeri dalam tingkat banding terhadap putusan Panitia Sewa Menyewa dan panitia 

Penyelesaian Perselisihan perburuhan Pusat tidak dapat dimohonkan kasasi. 

 Ketentuan pokok mengenai kasasi diatur dalam UUMA (UU. 1/1950) yang 

resminya telah dinyatakan tidak berlaku oleh UU. 13/1965 ini sampai penggantinya 

berlaku. Tyetapi ternyata pengganti UU.13/1965 inisampai sekarang tidak kunjung 

datang sehingga mengenai kasasi ketentuan dalam UU 13/1965 itulah yang berlaku. 

Oleh karena undang-undang acara kasasi belum ada maka sekalipun UUMA telah 

dinyatakan tidak berlaku lagi,namun dalam hal cara mengajukan permohonan kasasi 

mahkamah agung terpaksa harus meninjau sahnya berdasarkan pasal-pasal 112 dan 

berikutnya dari UUMA tersebut. Sedang dalam meninjau a;lsan-alsan hukum yang 

digunakan dalam permohonan kasasi dipakai sebagai dasar pasal 51 UU 13/1965 dan 
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terntang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kasasi dipakai sebagai 

dasar Pasal 49 ayat 2, demikian pula hal yang lainnya. 

 Kasasi dapat diajukan oleh para pihak yang berkepentingan atau seorang yang 

dengan surat khusus dikuasakan olehnya, harus menyatakan kehendaknya untuk 

minta kasasi. 

 Timbul pertanyaan kepada siapakah permohonan pemeriksaan kasasi harus 

diajukan? Permohonan kasasi harus diajukan kepada panitera dari pengadilan yang 

menjatuhkan putusan yang dimokonkan kasasi, dan biasanya adalah Pengadilan 

Tinggi, yang pada umumnya terletak di Ibu Kota provinsi, dan terkadang jauh dari 

tempat tinggal para pencari keadilan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal 

tersebut pengajuan kasasi dapat pula diajukanm kepada kepaniteraan pengadilan yang 

memutus perkara yang bersangkutan dalam peradilan tingkat pertama (Pengadilan 

negeri). Jadi bukanlah kepada panitera Mahkamah Agung. 

 Permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan mauopun secara tertulis 

dalam waktu 3 minggu di Jawa dan madura, dan 6 minggu di luar Jawa dan Madura 

sesudah putusan, yang tidak lagi tersedia upaya hukumnya, diberiotahukan kepada 

pemophon. 

 Setelah itu selambat-lambatnya 2 minggu setelah mengajukan permohonan 

pemeriksaan kasasi, pemohon harus mengajukan memori kasasi atau risalah kasasi, 

yang merupakan pennjelasan dari permohonan kasasi tersebut. Permohonan kasasi 

yang melampui tenggang waktu yang telah ditentukan dalam pasal 113 ayat1 UU. 

1/1950 atau penerimaan memopri kasasi yang melampui tenggang waktu yang 

ditentukan dalam Pasal 115 ayat 1 UU, 1/1950 harus dinyatakan tidak dapat diterima 

terlebih lagi apabila sama sekali tidak mengajukan risalah kasasi maka akan 

menyebabkan tidak diterimanya permohonan kasasi. 

 Di dalam risalah kasasi harus dimuat berbagai keberatan attau alasan-alasan 

diajukannya kasasi yang berkaitan dengan pokok perkara. Apabila permohonan 

kasasi itu dapat diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara yang 
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bersangkutan dalm peradilan tingakat pertama, yaitu Pengadilan negeri maka 

kebberatan-keberatan yang berssangkutan harus terhadap Pengadilan tinggi, bukan 

keberatan-keberatan terhadap putusan pengadilan negeri karena hal itu telah diajukan 

pada pengadilan Tinggi. Pernyataan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri 

dan pengadilan Tinggi tabnpa menyebutkan keberatan-keberatan secara terperinci 

tidaklah dibenarkan, apabila sebaliknya, yakni dijelaskan secara terperinci tentang 

keberatan-keberatan tersebut masih dapat dipertimbangkan. 

 Dalam meninjau alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan 

kasasi sebagai dasrnya adalah Pasal 51 UU. 13/1965, yaitu karena : 

1. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan yang mengancam kelalalain itu dengan bataknya perbuatan yang 

bersangkutan; 

melampui batas wewenang; 

salah menerapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku. 

Alasan-alasan yang paling banyak dipakai biasanya adalah yang tersebut dalam 

sub 3 karena alasan ini mengenai isinya putusan sendiri yang berkulmikasi pada amar 

(diktum) putusan. 

 Dari penjelasan alasan di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam 

tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduk perkara atau faktanya, tetapi yang dilihat 

adalah tentang hukumnya sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan 

diperiksa. Penilaian mengenai hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam 

pememriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung sangat terikat pada [peristiwa yang 

telah diputuskan dalam tingkat terakir. Jadi, dalam tingkat kasasi peristiwanya tidak 

di[periksa kembali. Dengan demikian, kasasi tidak dimasudkan sebagai peradilan 

tingkat tiga. Akan tetapi, menurut Pasal 117 UU. 1/1950 ’’pemeriksaan kasasi 

dilakukan oleh Mahkamah Agung jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri 

para pihak atau saksi ...’’. Apakah dengan demikian, kasasi tidak merupakan instansi 

ketiga/ Di ndalam pemeriksaan tingkat kasasi tidak bo;eh dikemukakan peristiwa-
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peristiwa baru. Penilaian tentang penegtahuan sendiri daripada hakim, yang 

merupakan alat bukti, tidak tunduk pada kasasi.  Demikian pula perubahan bantahan 

tidak diperkenankan dalam tingkat kasasi. 

Dalam Pasal 51 Undang-undang No. 13 di atas dukemukakan bahwa dalam putusan 

kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan dari pengadilan-

pengadilan yang lebih rendah. R. WirjonoPrdjodikoro dalam bukunya Hukum Acara 

Perdata di Indonesia, menyatakan bahwa kasasi adalah salah satu tindakan 

Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-

perngadilan lain. Supomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata pengadilan negeri, 

menyatakan bahwa kasasi adalah toindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan 

dan membetulkan Hukum jika ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat 

tertinnggi. 

  R. Subekti menyatakan bahwa tugas Pengadilan kasasi adalah menguji 

(meneliti)putusan Pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya 

penerapan hukum hukum yang dilakukan terhadapkasus yang bersangkutan yang 

perkaranya telah ditetapkan oleh Pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Dasar 

daripada pembatalan suatu putusan adalah ’’pelanggaran hukum’’ yang dilakukan 

oleh Pengadilan yang bersangkutan. 

  Berkaitan dengan pemeriksaan atau poutusan suatu perkara oleh Pengadilan 

yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pemeriksaan tentang duduknya perkara 

dan tahaptahap penelitian tentang penerapan hukumnya atas fakta-fakta yang telah 

dianggap terbukti. Pemeriksaan yang dilakukan mengenai fakta dan hukum mulai dari 

pengadilan pengadilan tingkat pertama dan berakhir pada tingkat banding. Seperti 

telah dikekmukakan pada pembahasan ’’banding’’ bahwa pemeriksaan tingkat 

banding juga disebut pemeriksaan ulangan. Adapun pemeriksaan pada tingkat kasasi 

oleh Mahkamah Agung bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga karena daalm tingkat 

kasasi, perkara tidak menjadi ’’mentah’’ lagi, pemeriksaan mengenai fakta dan 

hukum tidak diulang. Mahkamah agung dalam tingkat kasasi hanyalah meneliti soal 
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penerapan hukumnya saja. Sedangkan yang diteliti apakah putusan dan penetapan 

serta perbuatanlai dari Pengadilan dan Hakim ’’melanggar hukum;; atau ’’tidak;;. 

Mahkamah agung tidakj sdapat membatalkan putusan Pengadilan yang menganggap 

bahwa gugat harus dikabulkan oleh karena dalil yang menjadi dasr gugat harus 

dikabulkan oleh karena dalil yang menjadi dasar gugat telah terbukti dengan adanya 

dua orang saski atau karena telah diajukan suatu surat-surat otentik untuk 

membuktikan dalil gugat. Oleh karena hal itu tidak melanggar ketetntuan atau asa 

hukum pembuktian. Sebaliknya apabilka dala hal Pengadilan menganggap dalil gugat 

telah terbukti berdasarkan keterangan seorang saski saja tanapa adanya bukti yang 

lain atau apabila pengadilan mennganggap dalil gugat telah terbukti berdasarkan 

keterangan dua orang sasksi yang justru kedua orang saksi tersebut dilarabg untuk 

didengar keterangannggya berdasarkan Pasal 145 HIR (telah dibahas pada –

pembahasan Pembuktian) karena dalam kedua kasus terakhir tersebut di atas 

melanggar hukum pembuktian yang merupakan bagian dari hukum acara perdata 

maka kedua  putusan tersebut adalah ’’putusan yang bertentangan dengan hukum’’. 

Oleh karena nya, dapat dibatalakan dalam taraf kasasi oleh Mahkamah Agung. 

Permohonana kasasi yang telah diajukan dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan 

pengajuan lkasasi berdasarkan Pasal 114 Undang-undang mahkamah Agung 

Indonesia tidak dapat dicabut, berbeda dengan permohonan banding (yang dapat 

dicabut setiap saat sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi). 

Permohonan kasasi dapat diperkenankan untuk dicabut deapabila kasus perkara 

tersebut belum dikirim ke mnahkamah Agung atau dengan laian perkataan, apabila 

berkas tersebut admasih ada pada pengadilan negeri yang bersangkutan. 

 Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, 

baik yang meliputi bagian dari putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun 

bagian yang menguntungkan pemohon kasasi. Pihak l,awan berhak mengajukan 

kontra memotri kasasi selambat-lambatnya 2 minggu tterhitung  mulai hari 

berikutnya hari pemberitahuan permohonan pemeriksaan kasasi kepadanya, 
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Sedangkan yang dianggap sebagaisaat mengajukan kasasi ialah saat peenerimaan 

permohonan kasasi. Pemeriksaan permohonan kasasi walaupun risalah kasasi telah 

diterima terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan tanggal permohonan kasasi 

ialah tanggal pada waktu biaya perkara diterima oleh panitera yang bersnagkutan. 

Apabila biaya perkara diterima melampui tenggang waktu maka permohonan kasasi 

dianggap tidak ada. 

 

A. PENINJAUAN KEMBALI ( REQUEST CIVIL ) 

 

 Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusdan yang dijatuhkan di 

luar hadirnya tergugat (verstek) dan yang tertutup balagi kemungkinan untuk 

mengajukan perlawanan pada pengadilan yang lebih tinggi, dapat ditinjau kembali 

atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihhak dalam perkara  telah 

diputus dan mempunyai kekuatan hukum. (Pasal 385 Rv). Jadi, requet civil yang 

dimaksud dalam pasal 385 sampai dengan Pasal 401 Rv. Tidak lain adalah 

peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tang 

tetap. 

 Beberapa alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan request civil 

(peninjauan kembali), antara lain berikut ini. 

1. Apabila putusdan didasarkan atas penipuan atau tipu muslihat byang 

dilakukan oleh pihak lawan sewaktu di pengadilan, yang diketahui setelah 

putusan dijatuhkan atau apabila sumpah yang dibebankan kepada pihak 

lawan, kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana, kecualai sumpah yang 

bersifat menetukan. 

2. Apabila dijatuhkan putusan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak dituntut 

oleh pihak yang berperkara. 

3. apabila dikabulkannya lebih dari dituntut. 

4. apabila ada bagian dari tuntutan yang tidak diputus. 

5. apabila antara pihk-pihak yang sama, atas dasar yang sama dan oleh hakim 
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yang sma pula di dalam tingkat terakhir dijatuhkan putusan yang bertentangna 

sartu sma lain. 

6. apabila dalam putusan itu terdapat penetapan-penetapan yang bertentangan 

satu sama lain. 

7. Apabila putusan itu didasarkan atas suart-surat yang setelah putusan tersebut 

dijatuhkan, dinyatakan atau diakui sebagai palsu. 

8. apabila sesudah dijatuhkan diperoleh surat-surat yang bersifat menentukan 

yang disembunyikan oleh pihak lawan. 

  

  Permohonan request civil harus diajukan dalam waktu 3 bulan dihitung  mulai 

hari putusan diucapkan. Di luar Jawa dan Macura tenggang waktu itu dalah 6 bulan. 

Bagi peninjauan kembalai bagi putusan di luar hadirnya tergugat ( verstek) maka 

tenggang waktu itu dimulai pada perlawanan itu tidak dapat diterima. 

 Apabila request civil itu diddidasarkan atas keadaan palsu, penipuan atau tipu 

muslihat atau karena diketahuinya surat-surat baru maka tenggang waktu dihitung 

mukai hari keadaan palsu, tipu muslihat dan surat-surat baru itu diketahui Request 

civil diajukan kepada hakim yang bersangkutanmenjjatuhkan putusan yang diminta 

untuk ditinjau kembali. Sedangkan caranya  adalah sama,s seperi mengajukan 

gugatan biasa dan harus memuat alasan-alsan request civil. Adapaun pelaksanaan 

putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tidak terhalang oleh adanya gugatan 

request civil. Artinya, request civil ini tidak menghalangi pemberlakuan putusan 

terdahulu. 

Apabila request civil dikabulkan maka putusan dicabut dan para  pihak 

dikembalikan kedudukannya, seperti keadaan sebelum putusan. Apabila request civil 

dikabulkan sebagai akibat dari adanya putusan yang saling bertentangan maka hanya 

ditetapkan dalam putusan bahwa putusan yang dijatuhkan terdahulu sejjjalah yang 

memmpunyai kekuatan 

Mengenaia keberadaan lembaga request civil ini, para ahli dan praktisi hukum 

masih silan pendapat, sebagian menyatakan bahwa lembaga ini tidak dibutuhkan, 
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tetapi sebagian menyatakan sangat membtutuhkan. Tetapi pendapat yang banyak 

dianut menyatkan bahwa lembaga request civil yang bpada hakikatnya adalah 

peninjauna kembalai suatu putudan maka demi keadilan dan kebenaran perlu lembaga 

request civil dipertahankan selama belum ada peraturan tentang peninjauan kembali 

suatu putusan yang menggantikannya. 

 Sekalipun request civil itu pada hakikatnyamerupakan peninjaukan kembakli 

suatu putusan, tetapi peninjaukan kembali harus dibedakan dari request civil. Oleh 

karena istilah peninjauan kembali kita jumpai dalam UU 14/1970 (Pasal 21), UU 

13/1965 (Pasal 52) dan UU 19/1964 (Pasal 15). 

 Peninjauan kembali menurut peraturan Mahkamah Agung 1/1982 pada 

dasarnya tidak jauh berbeda dengan request civil menurt Rv. Coba Anda bandingkan 

beberapa alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan request civil (telkha 

dikemukakan sebelumnya) dengan alasan-alsan yang dapat digunakan untuk 

mengajukan Peninjauan kembali mmenurut Peraturan mahkamah Agung 1/1982, 

seperti tertera berikut ini : 

 

1. Apabila putusan diadsrkan pada suatu kebohongan atayu tpu muslihat dari 

pihak lawan yang dikethui setelah perkara diputus atau ada suatu keterangan 

saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan 

palsu; (bandingkan dengan no 1 pada request civil). 

2. Apabila setelah perkara-perkara diputus, ditemukan surat=surat bukti yang 

bersifat menetukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan 

(bandingkan dengan no. 8) 

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut  atau lebih daripada 

yang dituntut ( bandingkan pada alasan 2 dan 3). 

4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus  tanpa 

dipertimbangkan sebab-sebabnya ( bandingkan dengan no. 4). 

5. Aapabila antara pihak-pihak yang sna mengenai satu soal yang sama, atas 

dasar sma, oleh poengadilan yang smaatau sma tingkatnya telah diberikan 
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putusan yang satu dengan lainnya saling bertentanagn ( bandingkan dengan 

no.5). 

6. Aapbila da;lam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangna 

satu sama dengan lainnya (bandingkan dengan no. 6). 

 

Hakim tidak boleh menolak untuk mmeriksa dan mengadili sesutu perkarta 

yang diajukan kepabdanya dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. 

Oleh karen itu, hakim tidak boleh menolak untuk memriksa dan mengadili 

permohonan peninjauan kembali dengan alsa bahwa peraturan pelaksanan hukumnya 

tidak ada, tetapi ia wajib memeriksa permohonan peninjauan kembali dengan 

menciptakan sendiri hukumnya, kalau perlu dengan berpedoman kepada peraturan 

hukum yang (pernah)ada, yaitu request civil (Rv.) yang pada hakikatnya adalah 

peninjayuan kembali.  

 

B. PERLAWANAN PIHAK KETIGA ( DERDENVERZEI) 

  Perlawanan pihak ketiga merupakan salah satu upaya hukum istimewa ( upaya 

Hukum luar biasa), yakni orang yang semula bukan pihakj uyang berperkara, dan ia 

merasa amat berkepentingan karena ia merasa bahwa barang yang dipersengketakan 

arau yang sedang disita dsalsam p[erkara yang sedang berlangsung adalah bukan 

milik tergugat, melainkan benar-benar adalah miliknya. 

Ada 2 macam yang termasuk pada perlawanan pihak ketiga, yakni : 

1. perlawanan pihak ketifa terhadap sita eksekutrial;. 

2. perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan. 

   

  Selain 2 macam perlawanan pihak ketiga di atas, masih ada macam lainnuya 

ilah perlawanan dari orang yang kena sita terhadap penyitaan, sutau terkena oleh 

penyitaan yang keliru. 

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial diatur dalam pasal 208 jo. 

Pasal 207 HIR, sedangkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur 
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dalam HIR, akan tetapi dalam praktik biasa diterima. Mr. Knottenbelt dalam T. 149 

hal 168 dan seterusnya mengemukakan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita 

conservatoir haru diperkenankan oleh karena dibutuhkan dalam praktek. 

Dikemukakan lebih lanjut oleh beliau bahwa pihak ketiga harus benar-benar 

mempunyai kepentingan untuk men\minta dihapuskannya sita tersebut, misalnya oleh 

karena penyitaan tersebut merugikan kepentinganyya (Retnowulan S. Dan iskandar 

Oeripkartawinata). 

  Masih berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga di atas, tidakmmeutup 

kemungkinan terhadap[ sita revindicatoir, apabila memamng pihak ketiga merasa 

bahwa haknya/ kepentingannya dirugikan, dan oleh karena sita tersebut dimohonkan 

untuk diangkat. Pada prinsipnya perlawana-perlawanan di atas pada umumnya 

didasari oleh hak milik, yakni barang-barang yang disita tersebut betul-betul milik 

orang lain, yaitu milikmpihak ketiga, bukan milik pihak yang berperkara. 

Perlawanan bentuk lain, yakni perlawanan pihak ketiga terhadap kesalahan 

penyitaan, yang harus dibuktikan dalam perkara tersebut adalah bahwa pihak ketiga 

inimdalah benar-benar pemilik dari dari barang-barang atau salah satu barang yang 

disita tersebut. Apaibila pihak ketiga tersebut nenar-benar pemikik barang-barang 

atau salah satu barang maka sita terhadapanya akan diperintahkan untuk diangkat. 

Demikian pula apabila ia dapat membuktikan bahwa semua barang yang disita 

tersebut benar-benar miliknya maka ia sita kesekluruhan atas barang-barang tersebut 

akan diperintahkan untuk diangkat. Sebaliknya apabila pihak ketiga tidak dapat 

membuktikan hak miliknya maka sita akan dipertahankan. 

Menemukan Hukum 

     Hakim diharapkan sikapnya tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar 

dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkara. 

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta 

atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya  hanyalah alat, 

sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. 
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Putusan pengadilan adalah putusan yang mengikat para pihak yang berperkara 

dan juga pihak ketiga di mana putusan tersebut wajib ditaati oelh para pihak yang 

berperkara maupun pihak ketiga. 

a. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Putusan (Pasal 108) 

- Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu 

putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua sidang salinan 

putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. 

b. Putusan Pengadilan harus memuat (Pasal 109) : 

(1) Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 

(2) Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat 

kedudukan para pihak yang bersengketa; 

(3) Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas; 

(4) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang 

terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa; 

(5) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan; 

(6) Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara; 

(7) Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta 

keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak.  
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LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan 

berikut! 

 

1.Apa yang dimaksud dengan putusan? 

2.Apa perbedaan antara putusan dengan penetapan? 

3.Apa saja isi dari sebuah putusan?  

4.Coba kemukakan jenis-jenis putusan akhir/ 

5.Coba kemukakan yang termasuk upaya hukum biasa dalam suatu perkara? 
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RANGKUMAN 

   Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat 

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan 

untuk mengakhiri atau menyelesaiakan suatu perkara suatu perkara atau sengketa 

antara para pihak, bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan 

juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, kemudian diucapkan oleh 

hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan tidak memiliki kekuatan sebagai 

putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Di samping itu, putusan yang 

diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis, 

  Pasal 184 HIR, menyatakan bahwa putusan harus memuat suatu uraian yang 

singkat tetapi jelas tentang tuntutan penggugat dan jawaban tergugat, beserta alsan-

alasan yang menjadi dasar putusan dan akhirnya tentang putusannya (amar atau 

diktum), demikian pula tentang biaya perkara dan penyebutan apakah para pihak hadir 

atau tidak pada waktu putusan diucapkan. 

  Putusan yang dijatuhkamn oleh hakim terhjadap suatu perkara ada yang 

termasuk putusan akhir, yaitu putusan untuk mengakhiri sidang perkara, dan ada 

putusan yang gunanya untuk melanjutkan perkara, yang biasa disebut dengan putusan 

sela.   
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 TES FORMATIF 6 

 

Pilihlah salah satu jawaaban yang tepat ! 

1) putusan hakim adalah pernyataan…… 

A. yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk itu 

dimuka umum 

B. seorang hakim yang menyangkut perkara sebagai pejabat yang berwenang 

untuk melanjutkan perkara 

C. yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk itu di 

muka pengadilan untuk mengakhiri perkara 

D. panitera pengadilan yang berkaitan dengan perkara yang sedang 

ditanganinya 

 

2) putusan hakim biasanya memililki susunan, kecuali....... 

A. kepala putusan 

B. identitas penggugat atau para penggugat 

C. pertimbangan-pertimbangan 

D. amar atau dictum 

 

3) Putusan akhir yang sifatnya menghukum disebut putusan ..... 

C. copnstitutif  

D. PROVISIONIL 

E.  DECLARATOIR 

F. CONDEMNATOIR 

 

4) Sedangkan putusan akhir yang sifatnya menghilangkan hukum yang ada atau 

melahirkan hukum yang baru disebut putusan..... 
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A CONSTITUTIF 

B PROVISIONIL 

C  DECLARATOIR 

D CONDEMNATOIR 

 

5) putusan yang memiliki fungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara 

disebutr dengan putusan..... 

A sela 

B constitutif 

C DECLARATOIR 

D provisionil  

 

6) putusan hakim yang fungsinya untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa 

mempengaruhi pokok perkara, disebut putusan ...... 

A INTERLOCUTOIR 

B. insidentil 

C. praeparatoir 

D. provisionil   

 

7) Sedangkan putusan hakim yang isinya untuk memerintahkan pembuktian, 

disebut putusan ...... 

A. ITERLOCUTOIR 

B. insidentil 

C. praeparatoir 

D. provisional 
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8) Putusan provisionil adalah putusan yang isinya ..... 

A menjawab pertanyaan pihak agar sementara diadakan tindakan 

pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak 

B. putusan yang isinya untuk memerintahkan pembuktian 

C. putusan yang dapat memepngaruhi pokok perkara 

D. putusan yang hanya berlaku untuk salah satu pihak 

 

 

9) Putusan hakim yang berupa putusan insidentil adalah …. 

A putusan yang telah berhubungan denggan pokok perkara 

B. putusan yang belum berhubungan dengan pokok perkara 

C. putusan yang dapat mempengaruhi pokok perkara 

D. putusan yang hanya berlaku untuk salah satu pihak 

 

10) Putusan hakim yang termasuk bukan putusan akhir antara lain, yaitu …. 

A constitutif 

          B. Provisionil 

          C. declaratoir 

          D. condemnatoir 
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Cocokanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 

terdapat di bagian akhir modul ini. Hitungkag jawaban yang benar. Kemudian, 

gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi 

Kegiatan Belajar 1. 

 

 

 

 

 

Arti Tingkat Penguasaan : 90-100 % = baik sekali 

80-89 % = baik 

70-79 %  = cukup 

    < 70% = kurang 

 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih dibawah 80%, Anda harus 

mengulangi materi kegiatan belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai. 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban yang Benar x 100% 

                                                  Jumlah Soal 
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    Kunci Jawaban : 

  Jawaban Tes Formatif : 1 

1.D. 

2.C. 

3.B. 

4.D. 

5.A. 

6.A. 

7.C. 

8.A. 

9.A. 

10.B. 

Jawaban Tes Formatif : 2 

1.A. 

2.A. 

3.D. 

4.A. 

5.A 

6.D 

7.B 

Jawaban Tes Formatif : 3 

1.D. 

2.A. 

3.D. 

4.D. 

5.A. 

6.A. 

7.C. 

8.D. 

9.A. 

10.D. 
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Jawaban Tes Formatif : 4 

1.b. 

2.B. 

3.D 

4.A. 

5.C. 

6.A. 

7.B. 

8.D. 

9.B. 

10.C 

Jawaban Tes formatif Modul 5 

1.B. 

2.D. 

3.B. 

4.C. 

5.C. 

6.A. 

7.A. 

8.C. 

9.B. 

10.A. 
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:Jawaban Tes Formatif : 6 

1.B 

2.A. 

3.C. 

4.C. 

5.B. 

6.A. 

7.A. 

8.B 

9.A. 

 10.B 
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Petunjuk pengisian soal : Modul 6 

1. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat 

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaiakan suatu perkara suatu perkara 

atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang 

disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk 

tertulis, kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep 

putusan tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di 

persidangan oleh hakim. Di samping itu putusan yang diucapkan di 

persidangan tidak boleh bebeda dengan yang tertulis. 

2.   Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan. Suatu putusan 

diambil untuk memutuskan suatu persilisihan atau sengketa, sedangkan suatu 

penetapan diambil berkaitan dengan suatu permohonan, misalnya dalam 

pengangkatan wali, penetapan ahliwaris atau dalam hal pengadilan (hakim) 

melakukan tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua 

belah pihak yang saling berhadapan di mana yang satu dapat membantah apa 

yang diajukan oleh yang lain. 

3. Putusan hakim biasanya memuat ; 

a. kepala putusan; 
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b.identitas para pihak; 

c. pertimbangan-pertimbanagn; 

d.amar. 

4. Putusan akhir terdiri dari ; 

a.  putusan akhir yang bersifat menghukum (condemnatoir); 

b. putusan akhir yang sifatnya menerangkan (declaratoir) 

c.  putusan akhir yang sifatnya meniadakan atau melahirkan hokum yang baru   

(constitutif) 

 

5. Sedangkan yang termasuk pada upaya hukum biasa adalah; 

a. perlawanan (verzet) 

b. banding; 

c. kasasi. 

 

 

 

 

PETUNJUK JAWABAN LATIHAN    

2) Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat 

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaiakan suatu perkara suatu perkara 

atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut 

putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, 

kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan tidak 

memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh 

hakim. Di samping itu putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh 

bebeda dengan yang tertulis. 

3) Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan. Suatu putusan 
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diambil untuk memutuskan suatu persilisihan atau sengketa, sedangkan suatu 

penetapan diambil berkaitan dengan suatu permohonan, misalnya dalam 

pengangkatan wali, penetapan ahliwaris atau dalam hal pengadilan (hakim) 

melakukan tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua 

belah pihak yang saling berhadapan di mana yang satu dapat membantah apa 

yang diajukan oleh yang lain. 

4) Putusan hakim biasanya memuat ; 

e. kepala putusan; 

f. identitas para pihak; 

g. pertimbangan-pertimbanagn; 

h. amar. 

5) Putusan akhir terdiri dari ; 

d.  putusan akhir yang bersifat menghukum (condemnatoir); 

e. putusan akhir yang sifatnya menerangkan (declaratoir) 

f.  putusan akhir yang sifatnya meniadakan atau melahirkan hokum yang baru   

(constitutif) 

6) Sedangkan yang termasuk pada upaya hukum biasa adalah; 

d. perlawanan (verzet) 

e. banding; 

f. kasasi. 
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Petunjuk pengisian Modul : 5 

1) Pasal 164 HIR menyebutkan ada 5 macam alat bukti, ialah: 

a. bukti tertulis; 

b. bukti dengan saksi-saksi; 

c. persangkaan-persangkaan; 

d. pengakuan; 

e. sumpah; 

2) alat-alat bukti tertulis yang diajukan dalam perkara perdata harus dibubuhi dengan 

meterai untuk memenuhi pasal 23 Undang-undang Bea meterai 1921. Surat 

perjanjian jual-beli di bawah tangan, surat kuasa dan sebagainya, dengan 

perhitungan akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, untuk 

memenuhi Undang-undang Bea Meterai 1921, sejak semula dibubuhi materai. Ini 

tidak berarti bahwa meterai itu merupakan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian 

tetap sah tanpa meterai. Mahkamah Agung putusannya tanggal 13 maret 1971 No. 

589 K/Sip/1970 berpendapat bahwa surat bukti yang tidak diberi meterai tidak 

merupakan alat bukti yang sah. Demikian pula surat-surat yang sejak semula tidak 

dibubuhi meterai, misalnya surat-surat korespondensi biasa, dan kemudian akan 
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digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan perdata, harus dibubuhi dengan 

meterai ( pemeteraian kemudian ). 

3) Memang antara akta otentik dan akta di bawah tangan dibedakan. Hal ini dapat 

dilihat dari segi pembuatannya; Akta otentik dibuat di hadapan para pejabat yang 

memang ditunjuk ( berwenang ) untuk hal itu, sedangkan akta di bawah tangan 

tidak dibuat sebagai alat bukti yang sah, sedangkan akta di bawah tangan tidak 

tidak dimasukkan untuk hal itu. Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan 

tidak dimaksudkan untuk hal itu. Kekuatan pembuktian dari akta otentik lebih 

kuat daripada akat di bawah tangan. 

4) Jawaban nomor 4 ini tidak ada kuncinya, silakan Anda berusaha sendiri dengan 

membaca syarat-syarat di atas. 

5) Pengakuan dibagi menjadi dua, yakni pengakuan di dalam sidang dan pengakuan 

di luar sidang. Sedangkan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah 

seluruh pengakuan yang diucapkannya di dalam sidang pengadilan, dan hal itu 

sulit untuk ditarik kembali. 

 

Petunjuk pengisian Modul : 5 

6) Pasal 164 HIR menyebutkan ada 5 macam alat bukti, ialah: 

f. bukti tertulis; 

g. bukti dengan saksi-saksi; 

h. persangkaan-persangkaan; 

i. pengakuan; 

j. sumpah; 

7) alat-alat bukti tertulis yang diajukan dalam perkara perdata harus dibubuhi dengan 

meterai untuk memenuhi pasal 23 Undang-undang Bea meterai 1921. Surat 

perjanjian jual-beli di bawah tangan, surat kuasa dan sebagainya, dengan 

perhitungan akan digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan, untuk 

memenuhi Undang-undang Bea Meterai 1921, sejak semula dibubuhi materai. Ini 

tidak berarti bahwa meterai itu merupakan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian 
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tetap sah tanpa meterai. Mahkamah Agung putusannya tanggal 13 maret 1971 No. 

589 K/Sip/1970 berpendapat bahwa surat bukti yang tidak diberi meterai tidak 

merupakan alat bukti yang sah. Demikian pula surat-surat yang sejak semula tidak 

dibubuhi meterai, misalnya surat-surat korespondensi biasa, dan kemudian akan 

digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan perdata, harus dibubuhi dengan 

meterai ( pemeteraian kemudian ). 

8) Memang antara akta otentik dan akta di bawah tangan dibedakan. Hal ini dapat 

dilihat dari segi pembuatannya; Akta otentik dibuat di hadapan para pejabat yang 

memang ditunjuk ( berwenang ) untuk hal itu, sedangkan akta di bawah tangan 

tidak dibuat sebagai alat bukti yang sah, sedangkan akta di bawah tangan tidak 

tidak dimasukkan untuk hal itu. Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan 

tidak dimaksudkan untuk hal itu. Kekuatan pembuktian dari akta otentik lebih 

kuat daripada akat di bawah tangan. 

9) Jawaban nomor 4 ini tidak ada kuncinya, silakan Anda berusaha sendiri dengan 

membaca syarat-syarat di atas. 

10) Pengakuan dibagi menjadi dua, yakni pengakuan di dalam sidang dan pengakuan 

di luar sidang. Sedangkan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah 

seluruh pengakuan yang diucapkannya di dalam sidang pengadilan, dan hal itu 

sulit untuk ditarik kembali. 

 

 

LATIHAN 

 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

latihan berikut! 

1) Apa yang dimaksud dengan putusan? 

2) Apa perbedaan antara putusan dengan penetapan? 

3) Apa saja isi dari sebuah putusan?  

4) Coba kemukakan jenis-jenis putusan akhir/ 
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5) Coba kemukakan yang termasuk upaya hukum biasa dalam suatu perkara? 

 

PETUNJUK JAWABAN LATIHAN    

7) Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat 

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaiakan suatu perkara suatu perkara 

atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut 

putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, 

kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan tidak 

memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh 

hakim. Di samping itu putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh 

bebeda dengan yang tertulis. 

8) Dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan. Suatu putusan 

diambil untuk memutuskan suatu persilisihan atau sengketa, sedangkan suatu 

penetapan diambil berkaitan dengan suatu permohonan, misalnya dalam 

pengangkatan wali, penetapan ahliwaris atau dalam hal pengadilan (hakim) 

melakukan tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemeriksaan terhadap dua 

belah pihak yang saling berhadapan di mana yang satu dapat membantah apa 

yang diajukan oleh yang lain. 

9) Putusan hakim biasanya memuat ; 

i. kepala putusan; 

j. identitas para pihak; 

k. pertimbangan-pertimbanagn; 

l. amar. 

10) Putusan akhir terdiri dari ; 

g.  putusan akhir yang bersifat menghukum (condemnatoir); 

h. putusan akhir yang sifatnya menerangkan (declaratoir) 

i.  putusan akhir yang sifatnya meniadakan atau melahirkan hokum yang baru   
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(constitutif) 

11) Sedangkan yang termasuk pada upaya hukum biasa adalah; 

g. perlawanan (verzet) 

h. banding; 

i. kasasi. 

 

 


