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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 
Motto: 
 
 
 

Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan  di 
langit dan bumi dan  agar dia termasuk orang yang yakin. (Qs. Al-An’aam :75) 

 
 
 

 

Maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila Kami 
berikan kepadanya ni'mat dari Kami ia berkata: "Sesungguhnya aku diberi ni'mat 

itu hanyalah karena kepintaranku". Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi 
kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. 

(Qs. Az-Zumar : 49) 
 

 

Kupersembahkan karyaku ini untuk: 

1. Allah SWT, terima kasih atas semua nikmat,rahmat dan karunia-Mu. 

2. Ayah, Ibu dan Adikku tercinta,terimakasih atas semuanya 

(doa,bimbingan dan dukungannya).  

3. Mbah  di Pati,  Semua Pakde/Bude,semua Paklik/Bulik dan semua 

saudara-saudaraku. 

4. Calon Pendampingku Kelak 

5. Seluruh dosen yang senantiasa sabar dalam membimbingku dalam 

belajar,semoga amal yang telah diberikan dapat bermanfaat 

dikemudian hari.  

6. Seluruh teman,sahabat. tungganganku (K 3678 VA),dan komputerku 

(thank’s banget semuanya). 

7. Almamaterku. 
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SARI 
 

 
Cahyoso Ilhami, 2007. Tinjauan Hukum Terhadap Dikabulkannya Permohonan 
Peninjauan Kembali Dalam Kasus Sengketa Tanah Setelah Pelaksanaan Putusan. 
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Semarang. 86h. Pembimbing : I. Drs. Sugito, S.H. II Drs. Rustopo, S.H, M. Hum. 
 
Kata kunci : Pelaksanaan Putusan, Peninjauan Kembali 
Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang disediakan oleh 
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan 
Peradilan. Maksud dibentuk sebuah lembaga Peninjauan Kembali adalah untuk 
memberikan kesempatan yang terakhir kalinya kepada masyarakat guna mencari 
sebuah keadilan apabila suatu perkara sudah diputus dengan kekuatan hukum tetap..  
Permohonan upaya hukum luar biasa ini hanya dapat diajukan satu kali dan tidak 
bisa diulang lagi. Pada pelaksanaannya diajukannya permohonan Peninjauan 
Kembali apabila ada kesalahan-kesalahan dalam proses pemeriksaan dan adanya 
bukti baru setelah pelaksanaan putusan (eksekusi).  

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 1 Bagaimana 
cara mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) kapada Mahkamah 
Agung ?, 2. Apakah akibat hukum yang timbul jika upaya hukum luar biasa 
(Peninjauan Kembali) yang diajukan oleh pihak yang kalah dikabulkan oleh 
Mahkarnah Agung ? Penelitian ini bertujuan untuk: : 1.  Mengetahui tata cara 
permohonan pengajuan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) kepada 
Mahkamah Agung, 2 Mengetahui akibat hukum apabila permohonan peninjauan 
kembali di kabulkan oleh Mahmakah Agung. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur 
penelitian yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis data meliputi : 1. Data 
primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat. 
Adapun cara penulis memperoleh data primer adalah dengan melakukan wawancara, 
2. Data sekunder, data yang diperoleh dan bahan-bahan kepustakaan. Adapun cara 
penulis mendapatkan data sekunder adalah dengan penelitian kepustakaan dan 
dokumentasi. Metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis 
data kualitatif interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan pengumpulan data, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan permohonan kembali untuk 
mencari sebuah keadilan yang terakhir setelah pelaksanaan sebuah putusan dari 
proses pemeriksaan dapat dilaksanakan apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam 
proses pemeriksaan dan terdapat bukti baru (novum)  yang pada saat pemeriksaan 
tidak diketemukan. Upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) ini tidak akan 
menangguhkan atau menghalangi sebuah pelaksanaan putusan (eksekusi). 
Pelaksanaan eksekusi tetap dijalankan meskipun yang merasa dirugikan mengajukan 
sebuah permohonan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Dikabulkannya 
sebuah permohonan peninjauan kembali merupakan kejadian yang luar biasa karena 
obyek yang telah dieksekusi belum tentu utuh seperti sediakala. Untuk melaksanakan 
putusan permohonan peninjauan kembali disesuaikan dengan amar putusan  yang 

 ix



diputus oleh Mahkamah Agung dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang 
pertama kali menangani kasus sengketa ini.  

Untuk kasus seperti ini pemerintah bersama-sama DPR, selaku pembuat 
Undang-undang harus lebih memperhatikan materi-materi undang-undang peradilan 
yang sudah ada karena undang-undang dalam peradilan tersebut didalamnya belum 
ada yang menyatakan apabila sebuah permohonan peninjauan kembali dikabulkan 
oleh Mahkamah Agung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling dicari oleh 

setiap orang di dunia ini. Pada Pasal 4 UUPA terutama pada ayat (1) telah 

dijelaskan tanah dalam artian yuridis, yang berbunyi: 

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 

tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 

sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. 

Sedang hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan 

ukuran panjang dan lebar. 

Sebelum lahirya UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) di Indonesia 

berlaku ada dua macam hukum pertanahan yang berlaku yaitu Hukum Tanah 

Adat dan Hukum Tanah Barat, sehingga terdapat dualisme hukum mengenai 

hukum pertanahan. 

Sejak tanggal 24 September 1960 Pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan Undang-undang No 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan UUPA 

(Undang-undang Pokok Agraria). Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 

merupakan penjabaran dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk menjalankan 

peran maka pemerintah dalam mengatur penggunaan, penguasaan  dan pemilikan 
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 2

tanah di Indonesia Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mempunyai tujuan 

mengadakan kesatuan kesederhanaan dan kepastian hukum di bidang pertanahan 

dan tujuan pokoknya adalah: 

1. Penghapusan mengakhiri Hukum Tanah Kolonial 

2. Penghapusan pluralisme/dualisme Hukum Tanah Indonesia 

3. Menciptakan pembangunan Hukum Tanah Indonesia (H. Ali Achmad 

Chomzah, 2001 : 79). 

Pada waktu sekarang ini tanah merupakan unsur terpenting dalam 

kehidupan manusia misalnya untuk bertempat tinggal (perumahan), untuk 

mencari penghidupan (dengan menggunakan bercocok tanam), bahkan sampai 

manusia meninggalpun juga masih membutuhkan tanah (pemakaman).  

Menurut G. Kartasapoetra dkk (1991: 1), pentingnya arti tanah bagi kehidupan 

manusia adalah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan 

dari adanya tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan 

dengan cara mendayagunakan tanah. 

Dengan adanya banyak fungsi di atas maka tidak heran pada saat ini tanah 

sering di perebutkan oleh orang banyak. Bahkan sering terjadi kasus antara 

keluarga dengan memperebutkan sebidang tanah. Dengan adanya perebutan 

terhadap suatu obyek pokok tersebut maka dapat menimbulkan sebuah sengketa. 

Dalam sebuah kasus sengketa tanah hukum kita menggunakan hukum 

perdata karena sengketa pertanahan di dalam KUH Perdata digolongkan pada 

sengketa kebendaan. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 500 KUH Perdata yang 

berbunyi: 
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Segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu 
kebendaan, seperti pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena  
alam, maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini 
melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, 
kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi. 

 
Pada Buku Ketiga dalam KUH Perdata diatur tentang kebendaan tak 

bergerak. Adapun salah satu Pasal yang menyatakan tentang pengaturan tanah 

adalah Pasal 506 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: 

Pasal 506 ayat (1). Kebendaan tak bergerak ialah: 

Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan diatasnya. 

Penjelasan dari Pasal 506 ayat (1) diatas adalah bahwa pekarangan-pekarangan 

dan semua bangunan diatasnya adalah bagian dari tanah tanpa terkecuali, dan 

apabila terjadi kasus sengketa maka bangunan diatasnya juga menjadi turut serta 

kecuali apabila bangunan itu sudah di selesaikan sebelumnya. 

Untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut kita 

menggunakan Hukum Acara Perdata. Pada Acara Perdata pihak yang 

bersengketa disebut sebagai Penggugat dan Tergugat. Adapun dimaksud dengan 

Penggugat pihak yang merasa haknya telah dilanggar dan yang dimaksud dengan 

Tergugat adalah pihak dituntut oleh penggugat. Adapun tujuan dan kedua belah 

pihak dalam perkara perdata ialah untuk mendapatkan surat keputusan dalam 

mana Penggugat menginginkan permohonannya dikabulkan dan dilaksanakan 

oleh pihak yang kalah. Sebaliknya Tergugat menginginkan suatu putusan dalam 

mana permohonan Penggugat ditolak atau tidak diterima. 

Untuk mengajukan gugatan, penggugat mendaftarkan dahulu pada 

pengadilan negeri dimana tergugat bertempat diam atau tempat tinggal yang 
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sebenarnya. Hal ini seperti yang telah disebutkan pada Pasal 118 (1) HIR yang 

berbunyi : 

Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk wewenang pengadilan 

negeri dimasukkan dengan surat permohonan yang ditandatangani penggugat 

atau kuasanya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah 

hukum bertempat diam atau tempat tinggal yang sebenarnya.  

Sesudah gugatan masuk ke pengadilan, oleh panitera dimasukkan dalam 

daftar (register) yang disediakan untuk itu yang diajukan dalam persidangan, 

yang hal tersebut seperti yang di sebutkan dalam Pasal 121 ayat (1) HIR, yang 

berbunyi: 

Sesudah gugatan tertulis atau catatan, oleh panitera dimasukkan dalam daftar 
(register) yang disediakan untuk itu, ketua menetapkan hari dan jam di mana 
perkara itu akan diperiksa, dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak 
supaya hadir pada waktu itu, disertai saksi-saksi dan surat-surat bukti yang 
akan dipergunakan. 
 

Sebelum memulai persidangan yang pertama kali yaitu di Pengadilan 

Negeri (Pengadilan Tingkat Kabupaten) hakim meminta para pihak yang 

bersengketa untuk menempuh jalan damai terlebih dahulu, tujuannya agar tidak 

ada yang merasa menyesal apabila sengketa tersebut dimenangkan oleh salah satu 

pihak. 

Setelah melalui berbagai macam tahap pemeriksaan acara dalam 

persidangan maka Hakim tibalah saatnya untuk membacakan putusan. 

Adapun yang dimuat dalam putusan menurut Pasal 184 HIR, adalah: 

1. Ringkasan yang jelas tentang gugatan dan jawaban. 
2. Alasan-alasan yang dipaka; sebagai dasar dan putusan hakim. 
3. Putusan pengadilan mengenai pokok-pokok perkara. 
4. Putusan tentang besarnya biaya perkara. 
5. Putusan yang memuat keterangan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak 

pada waktu putusan dijatuhkan. 
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6. Apabila putusan yang didasarkan kepada peraturan Undang-undang yang 
pasti, maka peraturan tersebut harus disebutkan. 

 
Di dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dibedakan antara putusan akhir dan 

putusan bukan akhir. Biasanya putusan hakim mengandung perintah kepada salah 

satu pihak yang supaya melakukan satu perbuatan atau jangan melakukan suatu 

perbuatan. 

Suatu putusan akhir adalah suatu putusan yang mengakhiri suatu sengketa 

atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Dalam putusan akhir ini ada 

macam-macam sifatnya, yaitu: 

1. Putusan declatoir, yaitu putusan yang bersifat hanya menerangkan, 
menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, untuk 
menentukan ahli waris. 

2. Putusan constitutif, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum 
atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya, untuk 
memutuskan perceraian. 

3. Putusan condemnatoir, yaitu putusan yang berisikan penghukuman. 
Misalnya, dimana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang 
tanah berikut bangunan rumahnya dan membayar hutangnya. (Retno Wulan 
Sutanto, 1997: 109). 

 
Pada perkara perdata apabila pemeriksaan telah selesai, dan para pihak 

yang beperkara sudah tidak lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan, maka 

Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan akhir yang dikehendaki oleh para 

pihak yang bersengketa. Di dalam hukum acara perdata suatu perkara perdata 

diperiksa pada tiga tingkatan, yaitu tingkat pemeriksaan pertama terdapat di 

Kabupaten/Kotamadya (Pengadilan Negeri), pada tingkat kedua yaitu tingkat 

banding pemeriksaannva dilaksanakan di Propinsi (Pengadilan Tinggi) dan pada 

tingkat terakhir atau tingkat kasasi pemeriksaan perkara dilakukan di Ibu Kota 

Negara (Mahkamah Agung). Untuk putusan akhir ini sifat amarnya (diktumnya) 
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bisa dibedakan menjadi beberapa macam, yang kedudukannya berbeda-beda. 

Dari bermacam-macam tingkatan putusan akhir ini yang memerlukan 

pelaksanaan putusan (eksekusi) hanya dapat ditetapkan pada Pengadilan Negeri, 

hal ini sesuai dalam Pasal 195 ayat (1) HR yang berbunyi: 

Pelaksanaan pengadilan dan putusan-putusan perkara yang dalam tingkat I 

diperiksa oleh Pengadilan Negeri dijalankan atas perintah dan pimpinan dan 

Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara itu dalam tingkat I dengan 

cara-cara tersebut di bawah. 

Penjelasan dari Pasal diatas adalah bahwa pelaksanaan putusan in 

dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula 

memutus perkara tersebut dan pelaksanaan putusan ini telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, walaupun atas perkara ini mungkin diajukan banding 

atau kasasi. 

Selanjutnya, apabila pihak yang kalah dalam persidangan tingkat pertama 

ia dapat mengajukan banding, maka untuk sementara pelaksanaan putusan yang 

sudah ditetapkan oleh pengadilan yang bersangkutan ditangguhkan terlebih 

dahulu menunggu proses banding di Pengadilan Tinggi. 

Permohonan banding di Indonesia diatur dalam Pasal 7 (1) dan (2) UU 

No. 20 tahun 1947 jo Pasal 113 (1) UU Mahkamah Agung No. 1 tahun 1950 jo 

Pasal 46 VU Mahkamah 14 tahun 1985. Pada Pasal 7 (1) dan (2) VU No, 20 

tahun 1947 menyatakan bahwa permohonan banding harus diajukan dalam 

tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai berikutnya hari 

pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. Bagi pemohon banding yang 

tidak berdiam dalam karesidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut waktu 
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dijadikan 30 hari. Tetapi pada waktu sekarang istilah karesidenan sudah tidak 

terpakai lagi, namun masalahnya Undang-undang ini belum ada keputusan untuk 

dibekukan. Pada masa dewasa ini yang berlaku dalam praktek permohonan 

banding adalah Pasal 46 Undang-undang Mahmakah Agung No. 14 tahun 1985 

jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa 

permohonan kasasi dalam perkara perdata harus disampaikan secara tertulis atau 

lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat I (Pengadilan Negeri) yang telah 

memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah 

penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon, yang 

berlaku seluruh pelosok tanah air dan menggantikan Undang-undang Mahkamah 

Agung No. I tahun 1950 Pasal 113 (1) yang menyatakan bahwa, permohonan 

kasasi untuk Jawa dan Madura harus diajukan dalam tempo 3 (tiga) minggu 

sedang di luar Jawa dan Madura dalam tempo 6 (enam) minggu yang sekarang 

sudah tidak berlaku lagi. 

Dengan diajukannya permohonan banding, maka perkara yang diputus 

pada Pengadilan Negeri menjadi mentah lagi. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi 

putusan provisionil. Dalam proses banding berkas perkara yang bersangkutan, 

beserta salinan resmi putusan tersebut serta surat-surat yang lainnya akan 

dikirimkan ke Pengadilan Tinggi untuk diproses dan diputus kembali. 

Pemeriksaan perkara banding hanya dilakukan pada berkas-berkas perkara saja, 

tetapi kalau Pengadilan Tinggi menganggap bahwa pemeriksaan belum sempurna 

dilakukan dan menjatuhkan putusan sela dengan maksud untuk memperlengkapi 
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pemeriksaan tersebut sendiri. Pada pemeriksaan banding hanya dapat dilakukan 

oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukumnya masing-masing. 

Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding akan meneliti apakah 

pemeriksaan telah dilakukan berdasarkan Undang-undang dengan cukup teliti, 

selain itu juga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada peradilan tingkat 

pertama sudah tepat dan benar, atau putusan itu adalah salah atau kurang tepat. 

Apabila putusan itu dianggap salah, putusan akan dibatalkan dan Pengadilan 

Tinggi akan memberikan putusan sendiri yang berbeda pada putusan 

sebelumnya. 

Selanjutnya, apabila dalam tingkat banding putusan Pengadilan Tinggi 

menguatkan putusan pada peradilan tingkat pertama, maka pihak yang kalah 

masih mempunyai kesempatan untuk mencari keadilan di Mahkamah Agung. 

Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan 

membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada 

tingkatan tertinggi (Soepomo dalam Retnowulan Sutantio, 1997: 163). 

Pada perkara kasasi Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan 

hanya berdasarkan surat-surat belaka, dan hanya apabila dipandang perlu 

Mahkamah Agung akan mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau 

memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding 

yang memutuskan perkara tersebut untuk mendengar para saksi. 

Dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 

yang berlaku sejak 30 Desember 1985 telah dijelaskan tentang pengaturan 

mengenai Hukum Acara bagi Mahkamah Agung sehubungan dengan tugasnya 

untuk memberi putusan dalam tingkat kasasi. Undang-undang ini dibuat untuk 
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]menyempurnakan Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 1 

tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang masalah kasasi. 

Kejelasan mengenai tugas Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan 

masalah kasasi dapat terlihat dalam Bab III Undang-undang No. 14 tahun 1985, 

Pasal 28 dan 29 serta jo. UU No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 

Pasal 28 Undang-undang 14 tahun 1985, menyatakan sebagai berikut: 

(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus ; 
(a) permohonan kasasi, 
(b) sengketa tentang kewenangan mengadili; 
(c) permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang tclah 

memperoleh kekuasaan hukum tetap. 
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) 

Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembidangan tugas dalam 
Mahkamah Agung. 

 
Pasal 29 Undang-undang 14 tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut: 

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan 

Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan peradilan. 

Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 2004 

menyatakan sebagai berikut :  

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan 
Pengadilan-pengadilan dan semua Lingkungan Peradilan, karena: 
a) tidak berwenang atau melampaul batas wewenang 
b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 
c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perUndang-

undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang 
bersangkutan. 
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Untuk permohonan kasasi. pemohon kasasi hams mengajukan 

permohonannya 14 (empat belas) hari setelah putusan atau penetapan pengadilan 

sebelumnya. Pada Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 

tahuri 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan, 

bahwa: 

Apabi1a tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada 

permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang berpekara, maka pihak 

yang berpekara dianggap telah menerima putusan. 

Jadi menurut uraian Pasal diatas maka perkara yang akan diajukan dalam 

kasasi sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap, dan panitera dapat memberi 

catatan di atas perkara tersebut bahwa tenggang waktu berpekara telah lampau. 

Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan tidak terikat pada alasan-alasan 

yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya, namun karena 

jabatan dapat memakai alasan-alasan hukum yang lain. Dalam hal Mahkamah 

Agung mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan maksud dari Pasal 30 huruf 

(a) Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 jo Undang-undang No. 

5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung, yaitu: 

Oleh karena Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi tidak berwenang atau 

melampaui batas wewenangnya, maka Mahkamah Agung akan menyerahkan 

perkara tersebut ke Pengadilan yang berwenang memeriksa dan menulis 

perkara tersebut. 
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Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan putusan yang terjadi pada 

pengadilan-pengadilan sebelumnya, maka Mahmakah Agung akan memutus 

sendiri perkara yang dimohonkan kasasi tersebut. Hal ini tercantum Pasal 30 

huruf b dan c Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 jo Undang-

undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: 

Oleh karena Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi telah salah 
menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau telah lalai memenuhi 
syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang 
mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka 
Mahkamah Agung akan memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi 
itu. 
 

Setelah melalui berbagai acara pemeriksaan, maka tibalah saatnya bagi 

Mahkamah Agung untuk memutus perkara dalam tingkat kasasi tersebut. Dalam 

putusan kasasi Mahkamah Agung. putusan kasasi tersebut sudah langsung 

berkekuatan hukum tetap. Jadi apabila putusan kasasi Mahkamah Agung 

menetapkan menguatkan putusan sebelumnya, maka pelaksanaan putusan 

(eksekusi) wajib dilaksanakan. Asli putusan Mahkamah Agung akan disimpan 

dalam arsip Mahkamah Agung, sedangkan salinan putusannya akan dikirimkan 

ke Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut untuk selanjutnya 

akan diberitahukan kepada para pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadihan Tingkat Pertama 

tersebut dan Mahkamah Agung. 

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima surat keputusan kasasi 

tersebut dan Mahkamah Agung, maka segeralah Ketua Pengadilan Negeri 

mengirimkan surat keputusan tersebut kedua belah pihak yang bersengketa. 
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Ketua Pengadilan mengirimkan surat putusan kasasi kedua belah pihak melalui 

seorang juru sita. Apabila kedua belah pihak telah menerima surat putusan 

tersebut, pihak yang dimenangkan perkaranya dapat langsung membuat 

permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tetapi bagi pihak yang 

kalah dalam hal ini dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali 

perkaranya kepada Mahkamah Agung. 

Dalam tata cara eksekusi terhadap pihak yang kalah terdapat 2 (dua) tahap 

dalam pelaksanaannya, pelaksanaan putusan yang pertama tercantum dalam Pasal 

196 HIR dan pelaksanaan putusan yang kedua dalam Pasal 197 HIR. Tahap 

pertama menurut Pasal 196 HIR yang berbunyi, bahwa: 

Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk dengan sukarela melaksanakan 
isi dan surat putusan itu, maka sang nienang harus niengajukan permohonan 
dengan lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus 
perkara supaya putusannya dilaksanakan. Ketua Pengadilan Negeri ini 
memanggil pihak yang kalah supaya menghadap dimukanya, dan ia 
memperingatkan padanya supaya dalam waktu yang ia tentukan, paling lama 
delapan hari, melaksanakan putusan itu. 
 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa bila pihak 

yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan putusan hakim, maka pihak yang 

menang dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara 

supaya putusannya dilaksanakan dengan paksa. Pihak yang menang dalam 

pengajuan permohonan eksekusi dapat dilakukan dengan tertulis maupun lisan. 

Atas permohonan dan pihak yang berkepentingan (pihak yang menang), maka 

Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dan menegurnya, supaya 

ia dengan sukarela melaksanakan kewajibannya dalam waktu paling lama 

delapan hari. Meskipun dalam HIR ditentukan pelaksanaan sukarela tersebut 
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paling lama dalam masa delapan hari, tetapi dalam prakteknya tergantung kepada 

kebijaksanaan hakim. 

Tahap kedua dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) tercantum pada Pasal 

197 ayat (1) HIR yang menyatakan, bahwa: 

Jika yang dikalahkan dalam waktu yang ditentukan tidak memenuhi putusan, 
atau meskipun sudah dipanggil dengan patut tidak menghadap, maka Ketua 
Pengadilan Negeri atas jabatan (otomatis) membuat perintah tertulis, untuk 
menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak, atau kalau tidak ada atau 
tidak meneukupi, sekian banyak barang-barang yang diperkirakan cukup 
untuk membayar jumlah uang yang diputuskan oleh pengadilan dan biaya 
pelaksanaan putusan ini. 
 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disimpulkan bahwa apabila pihak 

yang kalah telah ditegur untuk memenuhi kewajibannya seperti tercantum dalam 

putusan dan ia lalai atau pihak yang kalah tidak menghadap pengadilan negeri 

pada waktu ia akan diberi peringatan, sedang ia sudah dipanggil dengan patut, 

maka Ketua Pengadilan Negeri atas jabatan (otomatis/tanpa permintaan yang 

bersangkutan) akan mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah penyitaan 

terhadap kekayaan pihak yang kalah. Pada eksekusi penyitaan biasanya berupa 

benda bergerak. Apabila tidak mencukupi atau tidak ada kekayaan yang berupa 

benda bergerak, maka penyitaan dilakukan terhadap benda tetap. 

Selanjutnya, pihak yang kalah dalam proses kasasi bisa mengajukan 

permohonan Peninjauan Kembali. Pada permohonan Peninjauan Kembali pihak 

yang kalah diberi waktu sekitar enam bulan untuk mempersiapkan semua berkas-

berkasnya. Upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) salah satu faktor yang 

mendukungnya adalah ditemukan adanya bukti baru dalam kasus ini. Hal ini 

dapat dilihat dalam Pasal 67 (b) Undang-undang Mahkamah Agung No, 14 

Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
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Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang 

berbunyi: 

Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat 

menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.  

Berbeda dengan upaya hukum biasa, mengenai upaya hukum luar biasa 

(Peninjauan Kembali) pada azasnya tidak akan menangguhkan eksekusi. Azas 

tersebut sudah tersirat dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Mahkamah 

Agung No. 14 tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung, yang berbunyi: 

Permohonan peninjauan kembali tidak akan menangguhkan pelaksanaan atau 

menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepada pihak yang kalah tetap dikenakan 

hukuman eksekusi walaupun ia sedang dalam proses mengajukan permohonan 

Peninjauan Kembali. Hal itu dikarenakan semua putusan yang sudah diputus oleh 

Mahkamah Agung sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila terus 

diadakan penundaan perkara tersebut tidak akan selesai. 

Sehubungan dengan adanya fenomana diatas tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dikabulkannnya permohonan 

kembali apabila pelaksanaan putusan telah dilaksanakan. Hal tersebut mendorong 

penulis untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul :  

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DIKABULKANNYA PERMOHONAN 

PENINJAUAN KEMBALI DALAM KASUS SENGKETA TANAH SETELAH 

PELAKSANAAN PUTUSAN 
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1.2 Pembatasan Masalah 

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dan judul yang 

dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah 

permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang dalam hal ini adalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Negeri Pati. 

1.2.2 Obyek yang diteliti hanya proses pelaksanaan peninjauan kembali dengan 

pelaksanaan putusan (eksekusi) tanah di daerah Kabupaten Pati dalam 

berkas perkara perdata di Pengadilan Negeri Pati. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis berusaha untuk 

mengemukakan permasalahan secara tegas dan jelas agar keseluruhan proses 

penelitian dapat terarah dan terfokus pada pokok masalah yang sebenamya. 

Adapun permasalahan yang penulis adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Bagaimana cara mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan 

Kembali) kapada Mahkamah Agung ? 

1.3.2 Bagaimana akibat hukum yang timbul jika upaya hukum luar biasa 

(Peninjauan Kembali) yang diajukan oleh pihak yang kalah dikabulkan 

oleh Mahkamah Agung ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam rangka penelitian ini penulis mengemukakan tujuan dan kegunaan 

sesuai dengan pembahasan di atas, yaitu: 

Penelitian ini bertujuan untuk: 
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1.4.1 Mengetahui tata cara permohonan pengajuan upaya hukum luar biasa 

(Peninjauan Kembali) kepada Mahkamah Agung. 

1.4.2 Mengetahui apa akibat hukum apabila permohonan peninjauan kembali di 

kabulkan oleh Mahmakah Agung. 

1.5 Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi : 

1.5.1 Bagi Masyarakat 

Agar masyarakat dapat mengetahui lebih mendalam tentang proses 

beracara di dalam hukum terutama dalam bidang acara perdata dan akihat 

hukum yang ditimbulkan setelah proses beracara. 

1.5.2 Bagi Perguruan Tinggi 

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat sedikit sumbangsih ilmu 

pengetahuan, tentang hukum perdata khususnya mengenai acara di 

dalamnya. 

1.5.3 Bagi Penulis 

Agar penulis dapat memperdalam pengetahuannya tentang hukum acara 

perdata dengan lebih memfokuskan keingintahuannya tentang eksekusi dan 

upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).  

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian penulisan yaitu bagian awal, 

bagian inti, dan bagian akhir sknipsi, Adapun perinciannya adalah sebagai 

berikut: 

1.6.1 Bagian awal skripsi 
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Bagian awal skripsi yang terdiri dan halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata 

pengantar, sari, daftar isi.dan daftar lampiran.  

1.6.2 Bagian inti skripsi 

Bagian inti penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi lima (5) Bab 

yaitu: 

Bab I PENDAHULUAN berisi latar belakang, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan, kegunaan dan manfaat penelitian, sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II LANDASAN TEORI berisi kerangka pemikiran atau teori-

teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan mengenai tiga hal yaitu 

tinjauan tentang tanah pada umumnya, tinjauan tentang hubungan UUPA 

dengan hukum perdata dalam bidang tanah, tinjauan proses pelaksanaan 

penyelesaian masalah pertanahan dalam hukum acara perdata dan 

tinjauan khusus antara peninjauan kembali dengan eksekusi dalam kasus 

hukum perdata 

Bab III METODE PENELITIAN berisi dasar penelitian, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, jenis-jenis data  

validitas data metode analisis data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi 

tentang hasil penelitian dan pembahasan.  

Bab V PENUTUP berisi simpulan dan saran 

1.6.3 Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Tentang Tanah Pada Umumnya 

2.1.1 Pengertian Tanah 

Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai 

arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui 

dalam apa istilah tersebut digunakan. 

Pada Pasal 2 dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria diterangkan tentang dasar hukum pengertian 

dan tanah. Adapun isi dari Pasal 2 UUPA adalah: 

1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 
1945 dan dasar-dasar yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi air dan 
ruang angkasa. termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai 
organisasi kekuasan seluruh rakyat. 

2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini 
memberi wewenang untuk: 
(a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut. 

(b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

(c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa. 

3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara 
tersebut, pada ayat 2 Pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-
besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan 
kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang 
merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 

4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaanya dapat 
dikuasakan kepada daerah-daerah swantantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan 
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dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan 
Peraturan Pemerintah. 

 
Menurut penjelasan Pasal 2 UUPA diatas sebutan “tanah” dipakai 

dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan 

resmi oleh UUPA (Undang-undang Pokok Agraria). 

Dalam Pasal 4 UUPA dinyatakan pula bahwa: 

Atas dasar hak menguasai dan Negara…ditentukan adanya macam-

macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. 

Jadi dengan demikian jelaslah, bahwa “tanah” dalam pengertian 

yuridis adalah permukaan bumi (ayat 1). Sedang hak atas tanah adalah 

hak atau sebagai tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua bagian 

ukuran panjang dan lebar. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah 

adalah: 

1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 
2) Keadaan bumi di suatu tempat. 
3) Permukaan bumi yang diberi batas. 
4) Bahan-bahan dari bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan 

sebagainya). 
 

2.1.2 Arti Penting Tanah 

Setiap manusia hidup diatas tanah, memperoleh bahan makanan 

dan bertempat tinggal dengan cara mendayagunakan tanah. Manusia 

akan hidup tentram dan damai kalau mereka dapat menggunakan hak-hak 
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dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan batas-batas tertentu dalam 

hukum yang berlaku dalam mengatur kehidupan manusia bermasyarakat. 

Arti pentingnya tanah bagi kehidupan manusia ialah karena 
kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. 
Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara 
mendayagunakan tanah. 
Dalam konteks hukum alam telah menentukan arti pentingnya tanah  
yaitu : 
1) Keadaan tanah yang statis itu akan menjadi tempat tumpuan manusia 

yang tahun demi tahun akan berkembang dengan pesat.  
2) Pendayagunakan tanah dan pengaruh-pengaruh alam akan menjadikan 

instabilitas kemampuan tanah tersebut. (G Kartasapoetra dkk, 
1991:1). 

 
Ada dua hak yang menyebabkan tanah mempunyai kedudukan 

yang sangat penting dalam sebuah hukum adat. yaitu: 
1) Karena sifat : 

Yaitu, merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun 
mengalami keadaan bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam 
keadaannya bahwa kadang-kadang dapat lebih menguntungkan. 
Contohnya Sebidang tanah yang dibakar setelah apinya padam. 
tanahnya akan muncul kembali dan tetap berwujud seperti tanah 
semula. 

2) Karena fakta : 
Yaitu, suatu kenyataan bahwa tanah itu : 
(a) merupakan sebuah tempat tinggal 
(b) memberikan penghidupan 
(c) merupakan tempat dikebumikan bagi orang yang meninggal 

dunia 
(d) merupakan tempat tinggal roh-roh leluhur. (Surojo Wignjodipuro, 

1983 : 197). 
 

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa 

tanah merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Negara 

Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar rakyatnya hidup 

dari hasil bertani karena itu tanah mempunyai arti yang sangat penting, 

lebih-lebih bagi masyarakat yang masih taat pada hukum adat. Tanah 

yang sangat penting ini mempunyai hubungan erat dengan manusia, 
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maka masyarakat beranggapan bahwa tanah itu harus dipertahankan 

secara hidup dan mati, karena tanahlah yang merupakan modal utama 

dan terbesar bagi rakyat Indonesia, tanahlah merupakan modal satu-

satunya. 

2.1.3 Akibat Hukum Dalam Hak Atas Tanah 

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak 

yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. 

Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan 

bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai 

permukaan bumi saja. Untuk keperluan apa pun tidak bisa tidak, pasti 

diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya 

dan air serta ruang yang di atasnya. Pada  Pasal ayat 2 UUPA dinyatakan, 

bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk 

mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, 

yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan 

air serta ruang yang ada di atasnya. 

Tubuh bumi dan air serta ruang yang dimaksudkan itu bukan 

kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Ia hanya 

diperbolehkan untuk menggunakannya. Batas-batas dalam penggunaan 

tanah telah dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA , yaitu: 

Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi 
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian 
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar 
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan 
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini 
dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 
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Dengan melihat penjelasan dari pasal di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa sedalam berapa tubuh bumi itu boleh digunakan dan 

setinggi ruang yang ada diatasnya boleh digunakan, ditentukan oleh 

tujuan penggunaaniya dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis 

kemampuan tubuh buminya, kemampuan pemegang haknya serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. 

Penggunaan tubuh bumi itu harus ada hubungannya langsung dengan 

gedung yang dibangun di atas tanah yang bersangkutan. 

Menurut Pasal 500 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

berbunyi: 

Segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam suatu 
kebendaan seperti pun segala hasil dan kebendaan itu, baik hasil 
karena alam. maupun hasil karena pekerjaan orang, selama akhir-
akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar tempat 
terpaut pada tanahnya kesemuanya itu adalah bagian dan kebendaan 
tadi. 
 

Pada pasal diatas dijelaskan bahwa kita mengenal adanya apa 

yang disebut dengan azas accessie  atau asas perlekatan, bangunan dan 

tanaman yang ada di atasnya dan merupakan satu kesatuan dengan tanah. 

merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. 

Atas penjelasan pasal diatas maka hak atas tanah dengan 

sendirinya, meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di 

atas tanah yang dihaki kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak 

yang membangun atau menanamnya (Boedi Harsono, 1999:20). 

Secara hukum, tanah dan bangunan diatasnya adalah satu bagian. 

Tetapi hukum tanah kita menggunakan asas hukum adat yang disebut 
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asas pemisahan horizontal. Bangunan dan tanaman dengan sendirinya 

meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada diatasnya. Perbuatan 

hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan 

tanaman milik yang punya tanah yang ada diatasnya. Jika perbuatan 

hukumnya dimaksudkan meliputi bangunan dan tanamannya, maka hal 

dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan. 

Perbuatan hukum yang dilakukan bisa meliputi tanahnya saja atau 

hanya meliputi bangunan dan atau tanamannya saja yang kemudian 

dibongkar atau tetap berada di atas tanah ang bersangkutan. Perbuatan 

hukumnya pun bisa juga meliputi tanah berikut bangunan dan/atau 

tanaman keras yang ada di atasnya, dalam hal mana yang dimaksudkan 

itu wajib secara tegas dinyatakan. 

2.2 Tinjauan Tentang Hubungan UUPA dengan Hukum Perdata Dalam Bidang 

Tanah 

2.2.1 Hubungan UUPA Dengan KUH Perdata Secara Umum 

Hubungan antara UUPA dengan KUH Perdata terdapat dalam 

sistematika UUPA No. 5 Tahun 1960, sebelum pada dictum yang 

memuat dasar-dasar bagi pembangunan Hukum Agraria Nasional. 

Undang-undang sebelum agraria yang dicabut adalah sebagai berikut: 

1. Agrarische et (S.1870-55) sebagai yang termuat pada Pasal 51 Wet 
op de Staatsinrichting an Nederlands Indie (S. 1925-447) dan 
ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari Pasal itu. 

2. a. Domeinverklaring tersebut dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit 
(S.1870-1 18). 

b. Algemere Domeinverklaring tersebut dalam S. 1875-11 9a. 
c. Domeinverklaring untuk Keresidenan Sumatera, tersebut dalam 

Pasal I dan S. 1874-94f 
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d. Domeinverklaring untuk Keresidenan Manado, tersebut dalam 
Pasal 1, S1877-55. 

e. Domeinverklaring untuk Residence Zuider en Oosterafdeling 
van Bomeo dalam Pasal S. 1888-58. 

3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 no. 29 (S. 1872-1 17) dan 
peraturan pelaksanaannya. 

4. Buku Kedua KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, 
air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali 
ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada 
mulai berlakunya undang-undang ini. 

 
Salah satu peraturan yang dicabut setelah adanya UUPA adalah 

Buku Kedua KUH Perdata yang di dalanmya disebutkan sepanjang 

mengenai bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku 

pada mulai berlakunya undang-undang ini. Penjelasan dari maksud diatas 

adalah KUH Perdata masih berlaku dicabutnya peraturan tentang bumi, 

air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, kecuali hak tentang 

hypotheek. 

2.2.2 Penyelesaian Masalah Pertanahan 

Masalah pertanahan di Indonesia, dalam penyelesaian 

menggunakan hukum acara perdata karena di dalam Buku II Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata telah diatur mengenai kebendaan. 

Kebendaan dalam hal tersebut dibedakan menjadi dua yaitu, benda 

bergerak dan benda tak bergerak. Tanah termasuk dalam lingkup benda 

yang tak bergerak. 

Pengaturan mengenai benda tak bergerak di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 499-508. Jadi apabila ada 
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masalah sengketa yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut, maka 

hukum acara perdatalah yang berwenang untuk menyelesaikannya. 

Dalam penyelesaian masalah pertanahan yang terjadi 

dimasyarakat dapat dipakai beberapa mekanisme-mekanisme dengan 

menggunakan sebuah pola, yaitu: 

1) Pengaduan 
2) Penelitian 
3) Pencegahan Mutasi 
4) Musyawarah 
5) Penyelesaian Melalui Pengadilan (Rusmadi Murad, 1991: 23) 
 

Penjelesan-penjelasan mengenai mekanisme diatas adalah sebagai 

berikut: 

1) Pengaduan 

Dalam pengaduan ini biasanya berisi hal-hal lain dari peristiwa 

yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah yang berhak 

atas tanah dengan lampiran bukti-bukti dan mohon penyelesaian 

disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah 

mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya. 

2) Penelitian 

Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, maka diadakan 

penelitian baik pengumpulan data secara administratif maupun 

dengan melakukan penelitian di lapangan. Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan secara sementara apakah pengaduan tersebut 

beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut. 
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3) Pencegahan Mutasi 

Sebagai tindak lanjut dari penelitian, maka atas perintah atasan 

maupun berdasarkan prakarsa Kepala Kantor Agraria yang 

bersangkutan terhadap tanah sengketa sebaiknya perlu dilakukan 

langkah-langkah pengamanan berupa pencegahan/penghentian untuk 

sementara terhadap segala kemungkinan perubahan dalam obyek 

sengketa.  

Maksud dari pencegahan adalah menghentikan untuk 

sementara segala bentuk perubahan. Kegunaan dan pencegahan 

adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan yang pertama adalah untuk kepentingan penelitian di 

dalam penyelesaian sengketa (status quo) kalau tidak demikian, 

maka proses penyelesaian sengketa akan mengalami kesulitan 

didalam mengambil sehuah keputusan. Misalnya, tanah dalam 

keadaan sengketa telah diperjual belikan sehingga keputusannya 

akan merugikan pihak pembeli yang mempunyai itikad baik. 

b. Kegunaan yang kedua adalah untuk kepentingan pemohon 

sendiri, sebab apabila tidak dilakukan pencegahan, maka 

pengaduan tersebut tidak ada gunanya. 

Pada proses pencegahan mutasi pihak yang berwenang untuk 

menyatakan atau memerintahkan ketentuan ini adalah: 

a. Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Jenderal Agraria 

b. Instansi Pengadilan sehubungan dengan penetapan suatu sita 

terhadap tanah. 
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c. Secara tidak langsung instansi lain yang berkentingan dengan 

perizinan bangunan atau instansi penyidikan (Kejaksaan dan 

Kepolisian). 

Syarat-syarat untuk dapat melakukan sebuah pencegahan 

mutasi untuk menjamin kelancaran pemeriksaan adalah: 

a. Adanya alasan yang sah, misalnya si pemohon atau pengadu akan 

terancam haknya, apabila tidak dilakukan pencegahan. 

b. Demi kepentingan hukum perlu dilakukan pencegahan untuk 

menjamin kelancaran pemeriksaan atau penelitian. 

Dalam pencegahan mutasi apabila syarat-syaratnya tidak dapat 

dipenuhi, misalnya si pemohon atau si pengadu ternyata tidak 

mempunyai kepentingan terhadap tanah yang bersangkutan, maka 

pengaduan tersebut harus dijawab dengan memberikan pertimbangan 

penolakan. 

4) Musyawarah 

Tindakan penyelesaian masalah sengketa dengan cara 

musyawarah tidak jarang menempatkan pihak instansi pemerintah 

dalam hal ini Direktur Jenderal Agraria sebagai mediator di dalam 

menyelesaikan masalah sengketa secara kekeluargaan dengan para 

pthak yang bersengketa. 

Untuk menjadi pihak penengah, instansi pemerintah ini 

seyogyanya mempunyai sikap tidak memihak, tidak melakukan 

tekanan-tekanan serta tidak harus bersikap pasif. Pihak pemerintah 
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ini harus mengemukakan beberapa penyelesaian dengan 

menunjukkan kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang 

mungkin timbul, yang dikemukakan kepada para pihak. 

Pelaksanaan musyawarah harus pula memperhatikan tata cara 

formal, seperti surat pemanggilan, berita acara atau notulen rapat, 

akta atau pernyataan perdamaian yang berguna sebagai bukti bagi 

para pihak maupun pihak ketiga. Hasil musyawarah tersebut dapat 

dilihat dalam akta perdamaian. baik yang dilakukan di muka hakim 

maupun di luar pengadilan atau dengan disaksikan notaris. 

5) Penyelesaian Melalui Pengadilan 

Apabila dalam penyelesaian masalah sengketa apabila sudah 

menemui jalan buntu, atau ternyata ada masalah-masalah yang 

prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain, misalnya 

pengadilan, maka kepada pihak yang bersengketa disarankan untuk 

mengajukan masalahnya ke meja hijau. 

2.3 Tinjauan Proses Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Pertanahan Dalam 

Hukum Acara Perdata 

Untuk menyelesaikan masalah pertanahan di lingkungan masyarakat, cara 

pertama kita sebaiknya menggunakan jalan kekeluargaan. Jalan kekeluargaan 

adalah jalan yang terbaik yang bisa kita tempuh sebelum kita mengajukannya ke 

meja hijau. Kedua belah pthak yang bersengketa didamaikan dengan sesepuh 

adat atau pihak yang berwenang dalam kelurahan. 
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Namun apabila cara yang pertama tidak mendapatkan jalan yang terbaik 

atau tidak ada titik temu, maka para pihak yang bersengketa dapat menggunakan 

cara yang kedua yaitu dengan melalui jalur hukum. Para pihak yang bersengketa 

khususnya pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri. Untuk melakukan sebuah gugatan, pihak yang merasa dirugikan 

(penggugat) dapat datang langsung atau diwakili oleh kuasanya untuk 

mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri. Hal tersebut telah dijelaskan pada 

Pasal 118 (1) HIR, yang berbunyi:  

Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk wewenang pengadilan 
negeri dimasukkan dengan surat permohonan yang ditandatangani penggugat 
atau kuasanya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah 
hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat 
diamnya. tempat tinggal yang sebenarnya. 
 

Di tingkat pertama ini apabila perkara sudah melalui proses pendafataran 

administrasi dan kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) telah dipanggil oleh 

juru sita pengadilan, maka oleh Pengadilan Negeri perkara sengketa ini dapat 

disidangkan, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, yang 

berbunyi: 

Pasal 121 tentang Penetapan Hari  Sidang  

Pasal 121 ayat (1) berbunyi : 

Sesudah gugatan tertulis atau catatan oleh panitera dimasukkan dalam daftar 
(register) yang disediakan untuk itu ketua menetapkan hari dan jam dimana 
perkara itu akan diperiksa dan memerintahkan memanggil kedua belah pihak 
supaya hadir pada waktu itu disertai saksi-saksi dan surat-surat bukti yang 
akan dipergunakan. 

 
Adapun penjelasan pasal di atas adalah sebagai berikut, setelah gugatan masuk 

dalam register oleh panitera perkara itu diserahkan kepada Ketua Pengadilan 
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Negeri untuk dibagikan kepada para hakim, selanjutnya para hakim menentukan 

hari sidang. Ketua Pengadilan Negeri tersebut juga mempunyai kewajiban 

memanggil para para pihak yang bersengketa untuk menghadap dalam 

persidangan dengan memerintahkan juru sita. 

Pasal 121 ayat (2), berbunyi: 

Waktu memanggil tergugat diserahkan kepadanya sehelai salinan gugatan 

dengan diberitahukan bahwa kalau mau ia dapat menjawab gugatan itu 

dengan surat. 

Adapun penjelasan pasal diatas adalah sebagai berikut waktu memanggil 

tergugat, di dalamnya diberikan salinan gugatan. Petugas pengadilan yang 

berwenang memanggil para pihak adalah juru sita, seperti yang dijelaskan pada 

Pasal 388 tentang Hal Juru Sita dan Pesuruh. Adapun wewenang seorang juru sita 

dapat kita lihat padal Pasal 388 ayat (1), yang berbunyi : 

Pasal 388 ayat 1 : 

Semua juru sita dan pesuruh pada majelis pengadilan dan pegawai umum 
pemerintah, sama-sama berwenang dan wajib menjalankan : 
a. Dagvaardingein (menyampaikan salinan surat-surat gugat) 
b. Betekeningen (penyerahan surat-surat) 
c. Aanzeggingen (panggilan-panggilan, pemberitahuan-pemberitahuan) 
d. Uitvoering van rechterlijke bevelen (pelaksanaan perintah hakim) 
e. Uitvoering van rechterlijke vonnissen (pelaksanaan putusan hakim) 
 

Adapun tenggang waktu untuk panggilan biasanya 3 (tiga) hari. Hal ini seperti 

yang dicantumkan pada Pasal 122 HIR. Adapun ini Pasal tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Dalam menentukan hari sidang, ketua/hakim mengindahkan tenggang waktu 
antara lain panggilan dengan hari persidangan tidak boleh kurang dari 3 (tiga) 
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hari, kecuali dalam hal-hal yang sangat perlu boleh kurang, akan tetapi harus 
dipertimbangkan dan dicantumkan dalam surat perintah; dalam menentukan 
tenggang waktu itu ketua/hakim harus mengindahkan jarak antara tempat 
kediaman para pihak dengan tempat persidangan pengadilan negeri.  
 

Maksud diberikannya waktu agar pihak tergugat dapat menyiapkan jawaban. 

Setelah melakukan tugasnya juru sita membuat sebuah relaas panggilan (tulisan 

yang membuktikan adanya panggilan). 

Pada proses persidangan tingkat pertama apabila sudah melalui beberapa 

proses pemeriksaan dari Majelis Hakim terhadap perkara yang disidangkan maka 

Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara itu. Hakim dalam 

menjatuhkan sebuah putusan perkara setidak-tidaknya ada kekurang-

kekurangannya tidak semua putusan yang diberikannya terhadap perkara-perkara 

yang diajukannya mutlak sudah adil dan benar, tetapi masih masih ada 

kemungkinan betapapun kecilnya kemungkinan ini putusan yang diberikannya 

itu tidak dapat dan dirasakan tidak adil oleh pihak-pihak yang bersengketa. 

Atas pemikiran itulah kiranya dalam dunia peradilan perlu adanya 

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan, yang 

dimaksudkan untuk mengadakan koreksi terhadap putusan hakim pengadilan 

yang berada di bawahnya terhadap perkara-perkara yang merasa tidak adil atau 

tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 

Jadi demi keadilan dan kebenaran setiap putusan Pengadilan 

dimungkinkan pemeriksaan yang lebih tinggi, agar kekeliruan dan kesalahan 

yang terjadi pada putusan tersebut dapat diperbaiki, untuk itu disediakan upaya 
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hukum terhadap perbaikan kekeliruan dan kesalahan pada setiap putusan tingkat 

pemeriksaan. 

Di dalam hukum acara perdata dibagi menjadi 2 (dua) upaya hukum, yaitu 

upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari 

perlawanan (verzet), banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa, yaitu 

permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu 

persatu sebagai berikut: 

1.3.1 Perlawanan (verzet) 

Perlawanan (verzet) adalah upaya hukum terhadap putusan yang 

dijatuhkan Pengadilan Negeri, karena tergugat tidak hadir pada 

persidangan pertama. dan biasanya hakim mengharapkan kedatangannya 

ditunda sampai 3 (tiga) persidangan, namun tergugat tidak hadir dengan 

tanpa alasan yang patut, maka jatuhlah putusan verstek. Hal tersebut 

sesuai dengan Pasal 125 ayat 1 HIR, yang berbunyi: 

Jika tergugat tidak menghadap pada hari persidangan meskipun telah 

dipanggil secara patut, atau tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap, maka gugatan diputus dengan verstek, kecuali kalau 

menurut pengadilan gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan. 

Upaya hukum yang disediakan bagi mereka yang dikalahkan dalam 

putusan verstek, yaitu perlawanan (verzet), hal tersebut sesuai dengan 

Pasal 129 ayat (1) HIR. yang berbunyi: 
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Tergugat yang diputus dengan verstek dan tidak menerima putusan 

itu, dapat mengajukan per1awanan (verzet) atas putusan itu 

Putusan verstek ini disampaikan kepada tergugat melalui juru sita 

atau juru sita pengganti Pengadilan, serta diterangkan bahwa Tergugat 

berhak mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek itu kepada 

Pengadilan Negeri yang memeriksa perkaranya terdapat dalam Pasal 125 

ayat (3) HIR, yang berbunyi sebagai berikut: 

Jika tuntutan dikabulkan. maka putusan pengadilan atas perintah 
diberitahukan kepada tergugat dan sekaligus diperingatkan 
kepadanya, bahwa ia berhak dalam waktu dan cara tersebut dalam 
Pasal 129 mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan itu 
kepada pengadilan yang sama. 

 
Perlawanan terhadap putusan verstek dapat diajukan dalam 

tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan dari juru sita pengganti dari 

pengadilan yang diterimanya secara pribadi. Hal tersebut sesuai Pasal 128 

HIR, yang berbunyi: 

Putusan verstek menurut Pasal 125 tidak boleh segera dieksekusi 

sebelum lewat empat belas hari setelah pemberitahuan kepada 

tergugat (Pasal 125) sebab tergugat mengajukan verzet. 

Adapun penjelasan dari Pasal ini adalah: 

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat 

dan putusan verstek ini tidak boleh dilaksanakan lewat 14 (empat belas) 

hari dari pemberitahuan kepada tergugat, sebab tergugat mempunyai hak 

untuk mengajukan verzet. Pada verzet, perkara yang digunakan adalah 

perkara yang baru dengan nomor register yang baru pula. 
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Jika putusan verstek itu tidak diberitahukan kepada Tergugat 

pribadi, maka perlawanan itu dapat diajukan sampai hari ke 8 (delapan) 

setelah teguran bilamana akan dilaksanakan putusan verstek tersebut, atau 

apabila tergugat tidak datang menghadapi setelah ditegur, perlawanan 

Tergugat dapat diajukan sampai hari ke 8 (delapan) Pasal 129 ayat (2) 

HIR sampai hari ke 14 (empat belas) Pasal 133 ayat (2) RBg. Sesudah 

putusan verstek dijalankan. Perlawanan verstek diajukan seperti 

mengajukan gugatan biasa. Tergugat yang mengajukan perlawanan 

dianggap sebagai Pelawan, sedangkan Penggugat dalam perkaranya 

tersebut dianggap sebagai Terlawan. 

1.3.2 Banding 

Menurut Taufik Makarao (2004:164) banding adalah upaya hukum 

yang diajukan oleh pihak-pihak yang berpekara yang tidak puas terhadap 

putusan pengadilan pada tingkat pertama. maksudny apabila pihak-pihak 

yang berperkaran perdata kurang puas terhadap putusan Pengadilan 

Negeri, serta ia tidak menerimanya maka ia bisa melakukan upaya hukum 

lagi, yaitu banding. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah 

satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan negeri tersebut, 

masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti, sehingga 

apabila ada permohonan pelaksanaan putusarmya, kecuali putusan 

Pengadilan Negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan 

terlebih dahulu. 



 35

Upaya hukum banding diatur dalam Pasal 21 Undang-undang No 4 

Tahun 2004 yang berbunyi: 

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan 

banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. 

Untuk putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun 

ada perlawanan atau dimintakan banding, jika terdapat syarat-syarat 

sebagai berikut : 

1) Kalau ada akta otentik, tulisan tangan (handschrift) yang menurut 
peraturan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian 

2) Sudah ada putusan lebih dahulu yang mempunyai kekuatan hukum 
pasti. 

3) Ada putusan provisionil 
4) Dalam sengketa mengenai hak milik. (Hapsoro Hadiwidjojo, 

2003:112) 
 

Disamping penjelasan diatas, di dalam HIR juga mengatur tentang 

putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu terdapat dalam 

Pasal 180 HIR, yang berbunyi sebagai berikut : 

Pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan 
terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau dimintakan banding, 
jika ada sesuatu akta otentik, suatu tulisan tangan (handschrift), yang 
menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, 
atau sudah ada putusan dengan kekuatan hukum pasti, demikian pula 
kalau ada putusan terhadap tuntutan provisionil, serta dalam suatu 
perselisihan hak milik.  

 
Permohonan banding supaya dapat diterima harus diajukan dalam 

tenggang waktu yang ditentukan. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang 

No. 20 tahun 1947 jo UU No. 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 
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1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan banding 

harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung 

mulai berikutnya han pengumuman putusan kepada yang berkepentingan. 

Bagi pemohon yang tidak berdiam dalam karisidenan tempat pengadilan 

negeri tersebut bersidang, waktu itu dijadikan 30 hari. 

Pada saat ini setelah Undang-undang No. 14 tahun 1985 mulai 

berlaku yang dalam Pasal 46 menyebutkan. bahwa permohonan kasasi 

dalam perkara perdata harus disampaikan secara tertulis atau lisan melalui 

Panitera Pengadilan Tingkat Kabupaten yang telah memutus perkaranya 

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau 

penetapan Pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. 

Pada Pasal ini berlaku juga untuk permohonan kasasi. 

Undang-undang ini berlaku surut terhadap Undang-undang 

Mahkamah Agung No. 1 tahun 1950 yang dalam Pasal 113 (1) dan 

Undang-undang No. 20 tahun 1947 Pasal 7 jo Undang-undang No. 8 tahun 

2004. Adapun isi dan Undang-undang Mahkamah Agung No. 1 tahun 

1950 yang dalam Pasal 113 (1). bahwa permohonan kasasi untuk Jawa dan 

Madura harus diajukan dalam tempo 3 (tiga) minggu sedang diluar daerah 

tersebut dalam tempo 6 (enam) minggu yang sekarang sudah tidak berlaku 

lagi. 

Untuk saat ini dalam upaya hukum banding sudah dihilangkannya 

kata karisidenan atau residen. namun Undang-undang No. 20 tahun 1947 

masih berlaku. karena pada saat sekarang ini belum ada yang mencabut 
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undang-undang tersebut dalam tata cara upaya hukum perkara banding 

dasar hukum yang mengatur tata cara untuk upaya permohonan banding 

sama dengan dasar yang dipakai untuk upaya hukum kasasi yaitu Pasal 46 

UU No. 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung. (Retnowulan dan Iskandar, 

1997: 153-154) 

Menurut Pasal 46 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 

tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang 

berbunyi: 

Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis 
atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah 
memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari 
sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan 
diberitahukan kepada pemohon. 
 

Permohonan banding dapat diajukan secara tertulis dan pula 

diajukan dengan lesan baik orang yang berperkara sendiri maupun orang 

yang mendapat kuasa dari padanya, setelah menerima permohonan 

banding tersebut Pengadilan Negeri membuat akte banding yang ditanda 

tanganinya bersama, antara pemohon banding dengan panitera tersebut 

dengan menyebutkan hari, tanggal diterimanya permohonan tersebut, akte 

banding ini dimasukkan dalam register khusus yang disediakan untuk itu. 

Hal tersebut seperti tercantum dalam Pasal 46 (3) Undang-undang 

Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi :  
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Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera tersebut ayat (1) 

mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga 

membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas 

perkara. 

Permohonan banding tersebut lalu diberitahukan oleh Panitera 

Pengadilan Negeri kepada pihak lawannya selambat-lambatnya 14 (empat 

belas) hari, setelah permohonan banding tersebut diterima, serta kedua 

belah pihak bisa diberi kesempatan membaca berkas dan membuat 

memori banding yang berisi alasan-alasan permohonan bandingnya 

tersebut, setelah itu pihak lawannya diberi tahu tentang memori 

bandingnya itu, agar supaya bisa membuat jawaban yang biasa disebut 

sebagai kontra memori banding, yang selanjutnya berkas perkara tersebut 

dikirim ke Pengadilan Tinggi. Hal tersebut seperti tercantum dalam Pasal 

46 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985 jo 

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi: 

Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan 

kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang 

memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai 

permohonan itu kepada pihak lawan. 

Pada pemeriksaan upaya hukum banding, dalam hal ini diperiksa 

oleh Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi dalam memperiksa upaya 

hukum banding tidak menurut acara dan jawab-jinawab dari para pihak 
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melainkan hanya atas dasar berkas perkara saja. Hal tersebut didasarkan 

pada Pasal 239 ayat (1) HIR yang berbunyi, sebagai berikut :  

Pemeriksaan pada pengadilan tinggi dilakukan tidak menurut acara 

dan jawab-jinawab dari para pihak melainkan hanya atas dasar berkas 

perkara saja. Atas dasar salah satu alasan tercantum dalam Pasal 239, 

pengadilan tinggi dapat memutus menolak permohonan itu. 

Putusan Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara perdata tingkat 

banding dapat berupa menguatkan putusan Pengadilan Negeri, atau 

membatalkan putusan Pengadilan Negeri, atau memperbaiki Putusan 

Pengadilan Negeri. Kalau putusan pada tingkat banding tersebut 

menguatkan putusan Pengadilan Negeri, maka putusan Pengadilan Negeri 

tersebut dianggap sudah adil dan benar menurut peraturan hukum yang 

berlaku, kemudian apabila putusan Pengadilan Negeri, maka berarti 

putusan Pengadilan Negeri itu dianggap kurang tepat menurut rasa 

keadilan, karena itu perlu diperbaiki. Kalau apabila putusan tingkat 

banding tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri, maka berarti 

putusan Pengadilan Negeri tersebut dipandang oleh Pengadilan Tinggi 

tidak adil dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 

1.3.3 Kasasi 

Kasasi merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai 

pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain (Wirjono dalam 

Taufik Makarao, 2004:189).  
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Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi diartikan disini 

bahwa Mahkamah Agung mengawasi segala bentuk aktivitas peradilan-

peradilan yang ada dibawahnya dan disamping itu sebagai penguji atau 

peneliti setiap putusa-putusan dalam pengadilan apakah sudah tepat atau 

tidaknya penerapan hukum untuk menyelesaikan sebuah kasus. 

Apabila pihak yang berperkara merasa tidak puas terhadap 

Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara pada tingkat banding, serta 

tidak menerima putusan tersebut, maka ia dapat mengajukan upaya hukum 

lagi kepada Mahkamah Agung RI yang disebut kasasi. Dengan 

diajukannya permohonan Kasasi oleh salah satu pihak atau keduanya 

karena merasa kurang puas atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka 

perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti. 

Hukum acara bagi Mahkamah Agung RI dalam melakukan 

pemeriksaan perkara perdata pada tingkat kasasi termuat dalam Pasal 46 

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 

UndangUndang ini mulai berlaku sejak diundang tanggal 30 Desember 

1985 dalam LN Tahun 1985 No. 73, yang mengatur acara pemeriksaan 

perkara pada tingkat kasasi sebagai berikut : 

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara sendiri 
atau orang lain yang mendapat surat kuasa khusus untuk itu (Pasal 44 
ayat 1) baik secara tertulis maupun lisan, melalui Panitera Pengadilan 
Negeri yang telah memutus perkaranya pada tingkat pertama. Dalam 
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan yang dimaksud 
diberitahukan kepada pemohon tersebut. Dan apabila tenggang waktu 
14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan 
kasasi dan pihak yang berperkara maka pihak yang berperkara 
dianggap menerima putusan yang dimaksud. 
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Permohonan kasasi dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam 

buku daftar, setelah pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi tersebut, maka selambat-lambatnya setelah permohonan 

kasasi tersebut didaftar oleh Panitera Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan memberitahukan kepada pihak termohon kasasi (pihak 

lawan) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan kasasi 

tersebut didaftar. 

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi pemohon wajib menyampaikan 

kasasi, yang diserahkan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, setelah permohonan kasasi 

didaftar. Memori kasasi tersebut adalah merupakan syarat mutlak untuk 

dapat diterimanya permohonan kasasi tersebut. Memori kasasi tersebut 

juga harus diserahkan kepada pihak lawannya oleh Panitera Pengadilan 

Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dan pihak lawannya tersebut 

berhak mengajukan jawaban terhadap memori kasasi tersebut yang lazim 

disebut kontra memori kasasi dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan 

Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak ia menerima 

pemberitahuan memori kasasi tersebut. 

Permohonan kasasi tidak dapat diteriima apabila permohonan 

kasasi diajukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan, atau pemohon 

tidak membuat dan menyampaikan memori kasasi. atau pemohon 

menyampaikan memori kasasi telah terlambat tempo waktunya, atau 
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pemohon kasasi belum mengajukan upaya hukum lain. yaitu verzet dan 

banding.  

Permohonan kasasi ditolak bila mana alasan-alasan/keberatan-

keberatan yang dikemukakan dalam memori kasasi semata-mata mengenai 

penilaian pembuktian yang bukan wewenang Mahkamah Agung, 

sedangkan permohonan kasasi dapat dikabulkan bilamana alasan-alasan 

yang dikemukakan dalam menarik kasasi dibenarkan oleh Mahkamah 

Agung. 

2.4 Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah 

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap 

Lembaga yang mengatur Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan 

pengadilan yang memperoleb kekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 66 

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-

undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. 

Menurut Pasal 69 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Permohonan 

Peninjauan kembali terhadap putusan perkara-perkara yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 

1) Apabila putusan didasarkan pada suatu pada suatu kebohongan atau tipu 
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau 
didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana 
dinyatakan palsu. 
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2) Apabila setelah perkaran diputus. ditemukan surat-surat bukti yang 
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat 
ditemukan. 

3) Apabila telah dikabulkan suatu hak yang tidak dituntut oleh lebih dan 
pada yang dituntut.  

4) Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 
dipertimbangkan sebab-sebabnya. 

5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama 
atau suatu dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama 
tingkatannya telah diberikan putusan bertentangan satu dengan yang lain. 

6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata. 

 
Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan kembali yang 

didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 67 UndangUndang No. 

14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung adalah 180 

(seratus delapan puluh hari) untuk: 

1) yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat 
atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
tekab diberitahukan kepada para pthak yang berperkara. 

2) yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti yang han 
serta tanggal ditemukannya hrus dinyatakan di bawah sumpah dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

3) yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara 

4) yang disebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan 
itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada 
pihak yang berperkara. 

 
Permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan sendiri oleh pihak yang 

berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang mendapat surat kuasa 

secara khusus kepada Mahkamah Agung lewat Ketua Pengadilan Negeri yang 

memutus perkara dalam tingkat pertama. 

Permohonan Peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis 

dengan menyebutkan sejelas-jelasnya yang dijadikan dasar permohonannya, dan 
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apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia Ketua Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan. Setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima dan didafiar di 

buku Register yang disediakan untuknya, maka selambat-lambatnya dalam waktu 

14 (empat belas) hari diberitahukan kepada pihak lawannya, dengan maksud 

sebagai berikut : 

1) Dalam hal permohonan Peniniauan Kembali didasarkan ata alasan 
sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 kesempatan untuk mengajukan 
jawabannya. 

2) Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali didasarkan atas salah satu 
alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c s/d f agar dapat diketahui. 

 
Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya adalah 

30 (tiga puluh) hari dan diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang memutus 

pada pemeriksaan tingkat pertama, serta jawaban tersebut untuk salinannya 

diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali agar diketahuinya. 

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau 

menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan, apabila si pemenang mengajukan 

permohonan pelaksanaan putusannya, mengingat Pasal 66 ayat (2) Undang-

undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung yang berbunyi: 

Permohonan peninjauan kembali tidak akan menangguhkan atau 

menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 

Perlu diketahui bahva permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat 

dilakukan 1 (satu) kali. serta permohonan Paninjauan Kembali dapat dicabut 

selama perkaranya belum diputus oleh Mahkamah Agung. Dan apabila 

permohonan Peninjauan Kembali tersebut dicabut. maka perkara tersebut sudah 
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tidak bisa diajukan lagi. jadi perkaranya sudah matilpasif. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 

jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Adapun bunyi dalam Pasal 

66 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 adalah: 

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. 

Dan bunyi Pasal 66 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-

undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung adalah: 

Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan 

dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat 

diajukan lagi. 

2.5 Tinjauan Khusus antara Peninjauan Kembali dengan Eksekusi 

Menurut isi Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo 

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tentang Mahkamah Agung, 

yaitu : 

Permohonan peninjauan kembali tidak akan menangguhkan atau 

menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. 

Apabila perkara sudah melalui berbagai upaya hukum biasa (perlawanan, 

banding, kasasi), maka perkara tersebut sudah dianggap sebagai keputusan yang 

tetap. Hal tersebut dapat kita dalam Pasal 11 (2a) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: 
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Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi 

terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan semua 

lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. 

Apabila sesudah proses pelaksanaan putusan (eksekusi) terdapat alat bukti 

baru, maka pihak yang merasa dapat mengajukan permohonan selama 6 (enam) 

bulan atau 180 (seratus delapan puluh)  hari (Pasal 69 HIR). 

Jadi disini jelas bahva dengan atau tanpa upaya permohonan kembali 

suatu pelaksaan putusan (eksekusi) tetap dilaksanakan. Karena setiap perkara 

yang sudah diputus dengan putusan Mahkamah Agung sudah dianggap sudah 

merupakan putusan yang tetap. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga kewibawaan 

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian adalah “Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah” (Soetrisno Hadi, 1993:4). Sedangkan 

“methodologi” berasal dan kata metode yang berarti “jalan ke”. Metodologi 

penelitian dapat diartikan, “sebagai suatu cara atau jalan yang harus digunakan 

untuk tujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan”. (Soerjono Soekanto, 1986: 5). 

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Adapun 

yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong, 1990 : 3). Menurut mereka. pendekatan mi diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi 

perlu memandangnya sebagai bagian dan suatu keutuhan. 

Untuk melakukan sebuah penelitian, peniliti menggunakan penelitian 

hukum normatif. Adapun yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah 

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan 
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bahan sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan (dengan melalui 

data sekunder). (Rony, 1998 : 9). 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif karena peneliti dalam melakukan penelitian berusaha untuk 

menemukan hukum in concreto, yaitu merupakan usaha untuk menemukan 

apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan in concreto guna menyelesaikan 

suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat 

diketemukan. (Rony, 1998 : 22). 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka peneliti diharapkan untuk 

mencari solusi dan masalah yang sudah lampau tetapi belum ketemu jalan 

pemecahannya setelah berkonsultasi secara kritis pada seperangkat norma-norma 

hukum positif yang berlaku. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pati. Pada sebuah 

penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam 

penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya sebuah lokasi penelitian 

berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam 

meakukan penelitian. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang sudah 

menjadi perhatian atau tujuan penelitian. Di dalam penelitian ini yang menjadi 

fokus kajian adalah : 
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3.3.1 Bagaimana cara mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan 

Kembali) kepada Mahkamah Agung. 

3.3.2 Apakah akibat hukum yang timbul jika upaya hukum luar biasa 

(Peninjauan Kembali) yang diajukan oleh pihak yang kalah dikabulkan 

oleh Mahkamah Agung. 

3.4 Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah dan mana data 

tersebut diperoleh dan dengan cara apa peniliti memperoleh data. (Arikunto, 

1996 : 21). Adapun sumber data penilitian ini adalah: 

3.4.1 Informan 

Informan adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000:90). 

3.4.2 Dokumen 

Dokumen yaitu setiap bahan tertulis atau film (Moleong, 2000: 161). Hal 

itu dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian 

dilakukan oleh para peneliti lain. Dokumen digunakan dalam penelitian ini 

adalah sumber tertulis yang berupa buku, polis, dokumen resmi. 

3.5 Jenis-Jenis Data 

Guna mendapatkan data yang sekiranya obyektif, maka peneliti dalam 

melakukan penelitian menggunakan beberapa jenis-jenis pengumpulan data. 

3.5.1 Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari 

masyarakat. (Rony, 1998:10). Adapun cara untuk mendapatkan data 

tersebut, penulis menggunakan metode wawancara. 
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Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 

bertanya langsung dengan yang diwawancarai (Soemitro, 1988: 57). 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tak 

berstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan 

membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan 

apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap 

atau dapat dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi sang 

didapatkan atau diharapkan. 

Jadi wawancara dapat diartikan bertanya langsung kepada 

narasumber guna memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan 

penelitian ini. Untuk penerapannya peneliti melakukan wawancara dengan 

pihak-pihak terkait yang berkaitan langsung dengan kasus ini, yaitu 

Hakim, Pengacara dan Staf Perdata dalam Pengadilan. 

3.5.2 Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dan bahan-bahan kepustakaan. (Rony, 

1998:10). 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian Kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data 

dengan cara menggunakaan dan mempelajari literatur buku - buku 

kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori 

yang berhubungan erat dengan permasalahan (Soemitro, 1998:98). 
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Penerapan penelitian kepustakaan adalah dengan mengumpulkan 

data-data dan perpustakaan untuk dipelajari dan disimpulkan. Hasil 

kesimpulan tersebut akan dijadikan acuan dalam memperoleh hasil 

yang diinginkan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah. prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain-

sebagainya (Arikunto, 1998:236). 

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau 

arsip-arsip yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini serta 

bcrtujuan untuk mencocokan dan melengkapi data primer yang dalam 

hal ini adalah putusan tentang dimenangkannya upaya hukum luar 

biasa dalam kasus ini. 

3.6 Validitas Data 

Menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2001:178). 

Teknik triangulasi yang digunakan oleh pencliti adalah pemeriksaan melalui 

sumber lainnya, yang dapat dicapai dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang 

dikatakan pribadi; 
3) Membandingkan apa yang dikatakan orang dengan situasi penelitian; 
4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait; 
5) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 



 52

Menurut Patton dalam bukunya Moleong (2000: 178), tehnik triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

 

 

 

Sumber data yang berasal dari pedoman wawancara, dibandingkan antara 
pengamatan lapangan seperti pelaksanaan perjanjian bagi hasil maro antara 
teori dan hasil wawancara dengan warga yang melakukan perjanjian bagi 
hasil maro tanaman padi. 
 

Sumber Data 

Pengamatan 

Wawancara 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 
dikatakan secara pribadi dalam tehnik ini membandingkan antara responden 
A dengan responden B menggunakan pedoman wawancara yang sama. 
Tujuannya agar didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan 
fokus penelitian. 

 

 

 

 

 

Wawancara 

Informan A 

Informan B 

Informan C 

3.7 Metode Analisis Data 

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan, 

maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis 

kualitatif yaitu kajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan 

acuan ilmu hukum. yang dilakukan berdasarkan pada penemuan asas-asas dan 

informasi yang diuraikan secara induksi dengan mengambil kesimpulan dan hal- 

hal yang bersifat khusus. 
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Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu 

analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong, 2000: 103). 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau 

fakta empiris dengan terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir 

dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan 

data. 

Menurut (Miles: 1992 :15-19), langkah-langkah menganalisis data 

adalah: 

1) Reduksi data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan perhatian dan 

penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul 

dari catatan yang muncul di lapangan.  

2) Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

3) Menarik kesimpulan  

Menarik kesimpulan adalah sebagian dari kegiatan konfigurasi utuh. 

Kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung untuk 

mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut, Miles dan 

Huberman menggambarkan siklus data interaktif sebagai berikut:  
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Sumber: Model Analisis Interaktif (Miles dan Huberman 1992 : 20) 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama 

peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawacara 

atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang 

dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi 

kemudian sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka 

diambil suatu keputusan atau verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGUMPULAN DATA 

REDUKSI DATA SAJIAN DATA 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
ATAU VERIFIKASI 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Sejarah Tentang Lembaga Peninjauan Kembali Dalam Hukum Perdata 

Lembaga Peninjauan Kembali terhadap putusan perkara perdata 

berasal dari sistem hukum Perancis “Requete Civiele” pada abad ke-16. 

Pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Belanda, di Belanda lembaga 

peninjauan kembali dikenal dengan “Request Civiele”. Lembaga Request 

Civiele (disingkat dengan r.c) dimasukkan dalam hukum acara perdata baik di 

negeri Belanda maupun negeri yang dijajah Hindia Belanda dengan mendapat 

dasar hukum dalam WRO (Belanda) maupun RRO (Indonesia), tetapi hal 

demikian tidak berlaku bagi lembaga kasasi yang ada tempat bergantungnya 

dalam kedua RO itu.  

R.c. mendapat ketentuan acaranya dalam RRv, Buku I, Titel XI, Pasal 

385 – 401, yang konkordan dengan WRv, Buku I, Titel XI, Pasal 382-396. 

RRv memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bagi 

pengadilan untuk penduduk golongan Eropa dan orang disamakan dengan 

mereka. Bagi pengadilan yang di dalamnya penduduk golongan Indonesia 

dan yang disamakan dengan mereka berlaku hukum acara perdata yang 

terdapat dalam HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan RBg (untuk daerah 

di luar Jawa dan Madura), tetapi baik didalam HIR dan RBg tidak ada 

ketentuan yang mengatur tentang lembaga r.c. Bahkan untuk 
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mempertahankan keutuhannya, sebagai prosedur sederhana untuk melayani 

hukum materiil yang tak tertulis dalam HIR dan RBg melarang pengadilan 

negeri untuk memakai bentuk-bentuk acara lain dari pada yang diatur dalam 

HIR dan RBg itu. Meskipun HIR dan RBg tidak memuat ketentuan tentang 

r.c, namun r.c sejak lama telah dipraktekkan oleh pengadilan negeri, seperti 

bentuk acara lainnya seperti voeging (penggabungan) dan intervensi 

(pencampuran).  

Herzeining (peninjauan kembali) dalam perkara pidana harus 

diajukan kepada HGH, sedang r.c (perdata) harus diajukan kepada pengadilan 

yang putusannya dikabulkan. Pengadilan itu adalah RvJ atau HGH untuk 

golongan Eropa dan landrad atau RvJ untuk golongan Indonesia. RvJ dalam 

hal ini adalah hakim banding untuk putusan pengadilan negeri atau 

pengadilan tingkat pertama.  

Baik r.c maupun herzeining mempunyai maksud yang dalam suatu 

pelaksanaan hukum acara, yaitu pembatalan putusan yang telah mempunyai 

hukum tetap tetapi alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar peninjauan 

kembali dalam perkara perdata adalah lebih terperinci dan karena itu lebih 

terbatas dari pada herzeining. Pada r.c maupun herzeining dapat 

dipergunakan juga pada putusan-putusan yang saling bertentangan, pada 

peninjauan kembali perdata putusan-putusan yang saling bertentangan itu 

harus ada pada pihak-pihak yang sama atas dasar alasan-alasan yang sama 

dan dijatuhkan oleh pengadilan yang sama pula, sedang pada peninjauan 

kembali pada pidana putusan-putusan yang saling bertentangan itu ada 
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kemungkinan berasal dari berbagai pengadilan dan terdakwanya juga 

berlainan. 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan kedaulatan 

dipulihkan, maka perhatian diletakkan pada Undang-undang yang mengatur 

susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang 

diamanatkan oleh Pasal 113, 114 dan sebagian dari Pasal 149 Konstitusi RIS. 

Undang-undang Mahkamah Agung yang terbentuk pada tanggal 6 Mei 1950, 

diundangkan dan mulai berlaku tanggal 9 Mei 1950 (LN 50-30) dan tidak 

memuat lembaga peninjauan kembali. Pada awal terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, maka langkah yang telah diambil untuk 

mencapai kesatuan, susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil (Undang-

undang No. 1 Drt 1951, LN 1951 No. 9).  

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, maka 

berlakulah kembali Undang-undang Dasar 1945. Lima tahun setelah dekrit 

terciptalah Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman  yang pada Pasal 15 mengatur tentang lembaga 

peninjauan kembali mendapat dasar hukum konstitusional. Pada Undang-

undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 

Umum dan Mahkamah Agung di dalam Pasal 31 dan 52 ditegaskan kembali 

tentang lembaga peninjauan kembali. Undang-undang  ini yang merupakan 

pelaksanaan Undang-undang No. 19 Tahun 1964. Pada Pasal 31 dan 52 

Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan 

Peradilan Umum dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Mahkamah 
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Agung diberi tugas dan wewenang untuk menangani permohonan peninjauan 

kembali terhadap putusan pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap.  

Adanya pernyataan atau sebuah janji yang terdapat dalam Undang-

undang No. 19 Tahun 1964 maupun dalam Undang-undang No. 13 Tahun 

1965, maka oleh Mahkamah Agung dikeluarkan surat edaran tanggal 29 

September 1967 No. 631/KM/1501/M/A.1/67 yang melarang dipergunakan 

lembaga Request Civiele “r.c” dalam Rv sebagai pedoman untuk 

menyelesaikan perkara-perkara permohonan peninjauan kembali.  

Pada waktu sebelum adanya Undang-undang yang diperintahkan oleh 

Undang-undang tersebut, setelah 4 tahun berlakunya Undang-undang No. 13 

Tahun 1965 dan diterimanya banyak sekali permohonan peninjauan kembali, 

maka Mahkamah Agung selaku lembaga Pengadilan Negara tertinggi dalam 

bidang hukum merasa terpanggil untuk menampung masalah-masalah itu 

dengan mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969, 

tanggal 19 Juli 1969, yang mengatur acara peninjauan kembali dalam perkara 

perdata dan pidana, yang  pelaksanaannya sama dengan request civil dan 

herzeining. Tiga bulan kemudian Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini 

“dibekukan” karena mendapat isyarat dari DPRGR yang waktu itu dalam 

semangat rule of low dari tahun –tahun pertama orde Baru dicanangkan, 

bahwa Mahkamah duduk di kursi legislative meskipun itikad baik Mahkamah 

dalam memenuhi tuntutan para pencari keadilan dapat dipahami. Pembekuan 

ini tertera dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 18 Tahun 1969 tanggal 
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23 Oktober 1969, dengan catatan bahwa permohonan peninjauan kembali 

(perdata) yang telah mulai diperiksa sebelum tanggal 19 Juli 1969 supaya 

diteruskan menurut cara yang lama yaitu diperiksa oleh pengadilan negeri 

denngan hak banding dan kasasi. Perkara baru, diterima dan ditahan. 

Setahun sesudah surat edaran ini tepatnya tanggal 17 Desember 1970, 

diundangkan dan mulai berlaku Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang 

menggantikan Undang-undang No.19 Tahun 1964 dan yang tetap memuat 

janji dan Pasal 21 nya bahwa lembaga peninjauan kembali akan diatur  

dengan undang-undang. 

Sebelas bulan kemudian dikeluarkan Perma No. 1 Tahun 1971 

tanggal 30 November 1971 yang isisnya mencabut Perma No. 1 Tahun 1969 

dengan catatan bahwa gugatan request-civiel dapat diajukan menurut cara 

gugatan biasa dengan pedoman Peraturan “Burgerlijke Rechtsvordering”. 

Hampir 5 (lima) tahun kemudian menyusul Perma No. 1 Tahun  1976  

tanggal 3i Juli 1976 mengakhiri penggarisan yang diberikn oleh Perma No. 1 

Tahun 1971 dan surat edaran sebelumnya. Dalam rapat kerja Mahkamah 

Agung dan DPR RI pada tanggal 19 November 1980 antara lain dibahas 

drama itu. Mahkamah Agung menghimbau Dewan agar mengusahakan perpu 

Dewan, dalam hal ini komisi III, menghimbau Mahkamah Agung. Kedua 

instansi ini saling menghimbau. Situasi ini ditanggapi oleh Mahkamah untu 

menciptakan sarana peraturan sendiri. Bidang Perdata dan pidana dari 

mahkamah Agung menyiapkan rancangan peraturan dan setelah dibahas 

dalam majelis kecil lalu dibawa dalam Majelis Pleno di bawah Prof. Oemar 
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Seno Aji, SH., Ketua Mahkamah Agung waktu itu, hasil pembahasan dan 

perumusan peraturan itu. Setelah majelis pleno Mahkamah Agung menyetujui 

konsep perauran itu, maka diterbitkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 

Tahun 1980, tanggal 1 Desember 1980, yang bersifat sementara sambil 

menunggu undang-undang yang mengatur hukum acara peninjauan kembali.  

Pada tanggal 31 Desember 1980 diundangkan dan mulai berlaku 

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan 

adanya undang-undang ini yang memuat juga hukum acara peninjauan 

kembali, berakhirlah sudah masa berlakunya Perma No. 1 Tahun 1980 untu 

perkara pidana, sedang Perma itu tetap berlaku untuk menampung permintaan 

peninjauan kembali putusan dalam perkara perdata, bahkan disempurnakan 

dengan Perma No. 1 Tahun 1982, tanggal 11 Maret 1982. 

Akhirnya pada tahun 1985 muncullah undang-undang yang mengatur 

tentang Mahkamah Agung yang baru yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 

1985 dengan sumber dari LN 1985/73; TLN NO. 3316. Undang-undang ini 

masih dipakai sampai sekarang sebagai acuan Mahkamah Agung dalam 

menangani perkara peninjauan kembali meskipun telah ada pembaharuan 

dalam undang-undang Mahkamah Agung yang baru yaitu Undang-undang 

No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Mahkamah 

Agung.  

4.1.2 Cara Pengajuan Peninjauan Kembali Beserta Proses Pemeriksaannya 

Oleh Mahkamah Agung Dalam Hukum Perdata 

Salah satu syarat untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali 

adalah perkara tersebut sudah pernah diputus oleh lembaga peradilan 
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disamping itu perkara tersebut tidak mengandung asas nebis in idem 

(wawancara dengan Darno, S.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Pati, pada 

tanggal 28 September 2006).  

Upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali dapat diajukan 

apabila dalam sebuah putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu 

kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara disamping itu hal yang umum 

dilakukan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 

terdapat bukti-bukti baru setelah adanya pelaksanaan sebuah putusan 

(wawancara dengan Sulistiyono, SH, MH Pengacara dari pihak tergugat 

dalam kasus sengketa tanah, yang bertemu di Pengadilan Negeri Pati  pada 

tanggal 28 September 2006).  

Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dapat 

dipergunakan apabila terdapat sesuatu yang ganjil dalam sebuah putusan di 

dalam upaya hukum biasa, apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa 

seperti perlawanan (verzet), banding dan kasasi dalam mencari sebuah 

keadilan, apabila diketemukan sebuah bukti baru yang telah mengandung 

hukum. Pada permohonan peninjauan kembali pengajuannya dapat diajukan 

setelah para pihak mendapatkan pemberitahuan dengan disertai penyerahan 

salinan putusan kasasi dari panitera pengadilan negeri yang bersangkutan 

yang menyatakan bahwa putusan kasasi telah diputus. Dengan adanya 

pemberitahuan tersebut, maka para pihak yang bersengketa dapat menerima 

putusan tersebut atau punya pilihan lain yaitu dengan mengajukan sebuah 

upaya hukum luar biasa. (wawancara dengan Agus Purhandoko, S.H selaku 
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Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 

2006).  

Apabila pengajuan peninjauan kembali diajukan setelah putusan 

sudah dilaksanakan bertahun-tahun, maka pihak yang mengajukan harus 

mempunyai sebuah bukti yang menguatkan untuk mengajukan upaya 

peninjauan kembali tersebut (sesuai dengan Pasal 67 ayat b Undang-undang 

No. 14 tentang Mahkamah Agung). Bukti-bukti tersebut harus disumpah oleh 

pejabat yang berwenang agar mempunyai kekuatan hukum dalam 

mengajukan peninjauan kembali, jangka waktu setelah bukti disumpah 

dengan pengajuan peninjauan kembali adalah enam (6) bulan (sesuai dengan 

Pasal 69 ayat b Undang-undang No. 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah 

Agung). (wawancara dengan Agus Purhandoko, S.H selaku Panitera Muda 

Perdata di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 2006).  

Pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara peninjauan 

kembali dalam Mahkamah Agung bukan karena fakta pada waktu disaat 

persidangan akan tetapi karena adanya alasan-alasan yuridis (wawancara 

dengan Agus Purhandoko, S.H selaku Panitera Muda Perdata di Pengadilan 

Negeri Pati, pada tanggal 28 September 2006). 

4.1.3 Akibat Hukum Dikabulkan Putusan Permohonan Peninjauan Kembali 

Oleh Mahkamah Agung Dalam Hukum Perdata 

Putusan  yang dapat dilaksanakan hanya putusan tersebut yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (wawancara dengan Darno, SH selaku 

Panitera Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 2006).  
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Pada sebuah perkara perdata, setelah eksekusi dilaksanakan bukan 

berarti para pihak yang kalah tidak bisa menempuh jalur lain dalam mencari 

sebuah keadilan. Pihak yang kalah dapat menggunakan jalan terakhir yaitu 

peninjauan kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung, walaupun hak-

haknya telah menjadi hak orang lain. Untuk mengajukan sebuah peninjauan 

kembali pihak yang kalah biasanya menemukan sebuah bukti-bukti baru 

(novum) yang semula pada waktu pemeriksaan di persidangan tidak bisa 

ditunjukkan. Bukti-bukti tersebut harus disumpah oleh pejabat yang 

berwenang agar mempunyai kekuatan hukum dalam mengajukan peninjauan 

kembali, jangka waktu setelah bukti disumpah dengan pengajuan peninjauan 

kembali adalah 6 (enam) bulan (sesuai dengan Pasal 69 ayat b Undang-

undang No. 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung). (wawancara dengan 

Meilia Christina M, S.H selaku Cakim pada Pengadilan Negeri Pati, pada 

tanggal 28 September 2006). 

Untuk pengaturan tentang eksekusi terhadap dikabulkannya putusan 

permohonan peninjauan kembali belum dapat diketemukan pada undang-

undang manapun. (wawancara dengan Agus Purhandoko, S.H selaku Panitera 

Muda Perdata di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 2006).  

Eksekusi apabila dikabulkannya permohonan peninjauan kembali 

boleh dilakukan bila dalam didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Pada peninjauan kembali tersebut telah benar-benar mendapatkan 

kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya turunnya putusan 
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dikabulkannya sebuah permohonan peninjauan kembali, maka sebuah 

perkara yang menjadi sengketa dapat memperoleh hukum yang tetap pula. 

2) Pihak yang dimenangkan pada upaya peninjauan kembali, mengajukan 

permohonan kepada panitera pengadilan negeri untuk segera 

melaksanakan eksekusi setelah putusan tersebut memperoleh hukum tetap 

dan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara 

sukarela. (wawancara dengan Agus Purhandoko, S.H selaku Panitera 

Muda Perdata di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 

2006) 

Apabila ada kasus harus dilaksanakan eksekusi tentang peninjauan 

kembali sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung, maka pengadilan 

negeri yang bersangkutan harus segera melayaninya dan melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Pembatalan penetapan dan berita acara eksekusi terdahulu setelah adanya 

putusan permohonan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.  

2) Pengadilan negeri yang bersangkutan segera memerintahkan untuk 

melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan yang diputus dalam 

permohonan peninjauan kembali (wawancara dengan Meilia Christina M, 

S.H selaku Cakim pada Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 

September 2006). 

Biaya perkara adalah biaya yang terjadi di dalam persidangan, 

sedangkan biaya eksekusi adalah biaya diluar persidangan. Pada biaya 
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perkara biasanya dibebankan oleh pihak yang kalah dalam sebuah 

persidangan, namun biaya eksekusi dalam prakteknya dibebankan oleh pihak 

yang dimenangkan dalam sebuah perkara. Pihak yang dimenangkan dalam 

hal ini adalah pemohon eksekusi. Pada sebuah praktek tidak logis apabila 

pihak yang kalahkan dihukum untuk mengganti semua biaya eksekusi 

sedangkan ia sudah membayar semua biaya perkara yang dibebankan 

padanya (wawancara dengan Agus Purhandoko, S.H selaku Panitera Muda 

Perdata di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 2006) 

Untuk perkara peninjauan kembali apabila perkara dimenangkan oleh 

Mahkamah Agung, maka dalam biaya pelaksanaan eksekusi ditanggung oleh 

pihak yang dimenangkan tersebut. Pengadilan negeri dalam hal ini hanya 

sebagai pelaksana eksekusi bukan sebagai pihak yang mengganti kerugian 

atas semua biaya-biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan eksekusi. 

(wawancara dengan Agus Purhandoko, S.H selaku Panitera Muda Perdata di 

Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 2006).  
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Cara Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Kepada 

Mahkamah Agung Dalam Hukum Perdata  

Peninjauan kembali merupakan sebuah upaya hukum luar biasa yang 

dijadikan upaya hukum terakhir dalam mencari sebuah keadilan. Permohonan 

pengajuan peninjauan kembali ditujukan kepada Mahkamah Agung selaku 

Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan. Putusan yang 

dapat diajukan untuk pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah 

putusan condemnatoir (yaitu sebuah putusan yang berisi penghukuman). 

Upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali dapat diajukan 

apabila dalam sebuah putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau 

kekeliruan yang nyata pada waktu memutus suatu perkara. Pada 

pelaksanaanya permohonan peninjauan kembali didasarkan atas adanya bukti 

baru (novum) yang pada saat pemeriksaan perkara belum diketemukan.  

Alasan-alasan yang dipergunakan dipakai dalam pengajuan 

permohonan peninjauan kembali telah diatur dalam Undang-undang No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 67 jo Undang-undang No. 5 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung, adapun bunyi sebagai berikut :  

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan 
alasan-alasan sebagai berikut : 
 
a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat 

pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau 
didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana 
dinyatakan palsu; 
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b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang 
bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat 
ditemukan; 

c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari 
pada yang dituntut; 

d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 
dipertimbangkan sebab-sebabnya; 

e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang 
sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama 
tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan 
yang lain; 

f) apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau 
suatu kekeliruan yang nyata. 

 
Apabila pengajuan peninjauan kembali diajukan setelah putusan sudah 

dilaksanakan bertahun-tahun, maka pihak yang mengajukan harus 

mempunyai sebuah bukti yang menguatkan untuk mengajukan upaya 

peninjauan kembali tersebut (sesuai dengan Pasal 67 ayat b Undang-undang 

No. 14 tentang Mahkamah Agung). Bukti-bukti tersebut harus disumpah oleh 

pejabat yang berwenang agar mempunyai kekuatan hukum dalam 

mengajukan peninjauan kembali. Penyumpahan bukti baru dilakukan oleh 

Hakim pada pengadilan negeri yang menerima pengajuan upaya hukum 

permohonan Peninjauan Kembali. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1929 ayat 

(2e) KUH Perdata, yang berbunyi :  

Sumpah yang oleh Hakim, karena jabatannya, diperintahkan kepada 

salah satu pihak 

Adapun penjelasan Pasal diatas adalah jika salah satu pihak yang akan 

mengajukan upaya luar biasa telah mendapatkan bukti baru, maka ia 

memohon kepada Hakim pada pengadilan negeri yang yang menerima 

pengajuan upaya hukum permohonan peninjauan kembali untuk mengadakan 
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sebuah pengangkatan sumpah bahwa menyatakan ia mempunyai sebuah bukti 

baru sebagai alat untuk mengajukan sebuah permohonan peninjauan kembali.  

Jangka waktu setelah bukti disumpah dengan pengajuan peninjauan 

kembali adalah 6 (enam) bulan (sesuai dengan Pasal 69 ayat (b) Undang-

undang No. 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung).  

Pengajuan peninjauan kembali dapat diajukan oleh pihak yang 

berperkara apabila ia tidak puas terhadap sebuah putusan yang dijatuhkan 

dalam sebuah persidangan, hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 68 jo Undang-undang No. 5 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :  

1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para 
pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang 
secara khusus dikuasakan untuk itu. 

2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal 
dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. 

 
Adapun penjelasan dari kedua ayat diatas adalah permohonan kembali 

harus diajukan oleh pihak yang berperkara yang tidak puas terhadap sebuah 

putusan yang dijatuhkan dan apabila pihak tersebut meninggal dunia maka 

ahli waris atau seseorang yang diwakilkan secara khusus untuk meneruskan 

upaya hukum luar biasa tersebut.  

Untuk mengajukan sebuah upaya hukum peninjauan kembali pihak 

pemohon harus menyatakan secara tertulis pernyataannya dengan 

menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu 

dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara 
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dalam tingkat pertama. Apabila ia tidak dapat menulis maka ia maka ia 

menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan 

Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang 

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang 

permohonan tersebut. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 71 jo Undang-undang No. 5 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : 

1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara 
tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang dijadikan 
dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan 
Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. 

2) Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan 
permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri 
yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang 
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang 
permohonan tersebut. 

 
Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan upaya hukum 

peninjauan kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari atau sekitar 6 

(enam) bulan setelah putusan diputus oleh pengadilan. Apabila dalam 

tenggang waktu tersebut salah satu pihak menerima putusan, maka 

kesempatan untuk mencari keadilan terakhir sudah tertutup. Seperti yang 

telah dijelaskan pada Pasal 69 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 

berbunyi:  



 70

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang 
didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 
180 (seratus delapan puluh) hari untuk : 
a) yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu 

muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan 
hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang 
berperkara; 

b) yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari 
serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

c) yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh 
kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang 
berperkara; 

d) yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan 
bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah 
diberitahukan kepada pihak yang berperkara. 

 
Pemohon upaya peninjauan kembali melakukan pendaftaran di 

pengadilan dimana perkara tersebut diputus, maka Panitera berkewajiban 

untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan 

atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon 

dengan maksud bahwa pemohon tersebut tidak puas terhadap sebuah putusan 

yang telah dijatuhkan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 72 ayat (1) 

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-

undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : 

Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat 
pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera 
berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) 
hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada 
pihak lawan pemohon, dengan maksud : 
a) dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan 

sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak 
lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya; 

b) dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu 
alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar 
dapat diketahui. 
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Pada pihak lawan pemohon peninjauan kembali setelah menerima 

salinan permohonan peninjauan kembali diberi waktu 30 (tiga puluh) hari 

sejak tanggal diterimanya salinan tersebut. Hal tersebut telah dijelaskan pada 

Pasal 77 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah 

Agung jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 

berbunyi :  

Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya 

sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari 

setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali. 

Tujuan pihak lawan diberitahu tentang upaya permohonan peninjauan 

kembali agar pihak lawan siap untuk mengajukan sebuah jawaban dan 

disamping itu agar pihak lawan juga mengerti mengapa ada upaya peninjauan 

kembali. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang No. 

14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang No. 5 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung yang berbunyi:  

Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat 
pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera 
berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) 
hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada 
pihak lawan pemohon, dengan maksud : 
a) dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan 

sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak 
lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya; 

b) dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu 
alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat 
diketahui. 
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Surat jawaban dari pihak lawan kemudian diserahkan kepada 

Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat 

jawaban tersebut oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya 

jawaban tersebut, yang lalu salinannya disampaikan kepada pihak pemohon 

peninjauan kembali untuk diketahui. Permohonan tersebut lengkap dengan 

berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah 

Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, hal 

tersebut tercantum dalam 72 ayat (3) dan (4) Undang-undang No. 14 Tahun 

2004 tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung yang berbunyi:  

3) Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang 
memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu 
oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban 
tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak 
pemohon untuk diketahui. 

4) Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya 
oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

 
Apabila semua persyaratan dalam pengajuan permohonan kembali, 

maka dalam hal ini yang berwenang memeriksa adalah Mahkamah Agung. 

Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi untuk mencari sebuah keadilan di 

negeri ini berwenang memerintahkan kepada pengadilan negeri yang 

memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding 

mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta 

pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud.  
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Mahkamah Agung juga dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung 

atau dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabila diperlukan. 

Pengadilan negeri yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung untuk 

mengadakan acara pemeriksaan tambahan, segera mengirimkan hasil 

pemeriksaan tambahan tersebut dengan disertai dengan pertimbangan-

pertimbangan hukum kepada Mahkamah Agung.  

Untuk pemeriksaan dalam Mahkamah Agung telah diatur dalam hal 

tersebut tercantum dalam Pasal 73 Undang-undang No. 14 Tahun 2004 

tentang Mahkamah Agung jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung yang berbunyi: 

1) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang 
memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat 
Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala 
keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud. 

2) Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau 
dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan apabila diperlukan. 

3) Pengadilan yang dimaksudkan ayat (1), setelah melaksanakan perintah 
Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara 
pemeriksaan tambahan serta pertimbangan sebagaimana dimaksudkan 
ayat (1), kepada Mahkamah Agung. 

 
Mahkamah Agung dalam memutus perkara peninjauan kembali telah 

diatur dalam 74 Undang-undang No. 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah 

Agung jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang 

berbunyi :  

1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan 
kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan 



 74

peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus 
sendiri perkaranya. 

2) Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam 
hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak 
beralasan. 

3) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dan 
ayat (2) disertai pertimbangan-pertimbangan. 

 
Adapun penjelasan Pasal diatas adalah sebagai berikut, Mahkamah 

Agung dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali dapat 

membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan 

selanjutnya Mahkamah Agung memeriksa dan memutus sendiri perkaranya. 

Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang untuk menolak permohonan 

peninjauan kembali apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

permohonan peninjauan kembali tersebut tidak mempunyai alasan. Putusan 

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung disertai pertimbangan-

pertimbangan hukum (judex yuris). 

Putusan peninjauan kembali yang sudah diputus oleh  Mahkamah 

Agung dikirimkan dalam bentuk salinan ke pengadilan negeri yang memutus 

perkara dalam tingkat pertama. Di pengadilan negeri tersebut menugaskan 

paniteranya untuk mengirimkan salinan itu kepada pemohon serta 

memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan 

salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.  

Permohonan peninjauan kembali pada pelaksanaannya di Pengadilan 

Negeri Pati sudah sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 No. 5 Tahun 2004 



 75

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung.  

4.2.2 Akibat Hukum Jika Upaya Hukum Luar Biasa Dikabulkan Oleh 

Mahkamah Agung Dalam Hukum Perdata 

Pada setiap  persidangan setelah melalui proses mengajukan gugatan 

penggugat, jawaban tergugat, replik tergugat, duplik tergugat, pembuktian 

dan kesimpulan yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat selesai dan 

pihak-pihak yang beperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, 

maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Hakim 

karena jabatannya wajib menambahkan dasar-dasar hukum yang tidak 

diajukan oleh kedua belah pihak untuk menguatkan isi putusan tersebut. Hal 

ini seperti yang dicantumkan pada Pasal 178 (2) HIR, yang berbunyi: 

Hakim karena jabatan wajib menambah dasar-dasar hukum yang tidak 

diajukan oleh para pihak 

Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat 
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan 
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa 
antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, 
melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 
kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan (Sudikno Mertokusuma 
dalam Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Moh. Taufik Makarao, 2004 : 
125).  

 
Pada Pasal 178 (3) HIR menyatakan, bahwa : 

Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang dituntut atau 

meluluskan lebih dari apa yang dituntut.  
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Maksud Pasal diatas adalah, waktu menjatuhkan sebuah putusan 

hakim dilarang untuk menjatuhkan sebuah putusan atas perkara yang tidak 

dituntut atau mengabulkan sesuatu yang lebih apa yang akan dituntut, hal ini 

dikarenakan untuk menghindari kerancuan hukum apabila nanti dalam sebuah 

putusan salah satu pihak tidak terima akan putusan tersebut.  

Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang 

diucapkan di persidangan dengan yang tertulis, Mahkamah Agung telah 

menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan 

tersebut konsepnya harus sudah disiapkan hal ini telah diatur dengan Sudat 

Edaran No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 

1962. 

Apabila putusan telah diucapkan oleh Hakim, maka panitera segera 

mengirimkan salinan putusan tersebut kepada para pihak selambat-lambatnya 

dalam waktu empat belas hari. Kepada para pihak apabila sudah tidak ada 

keberatan, maka pelaksanaan putusan segera dilaksanakan.  

Putusan  yang dapat dilaksanakan hanya putusan tersebut yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (wawancara dengan Darno, SH selaku 

Panitera Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 2006).  

Pelaksanaan putusan dari pengadilan negeri dijalankan atas perintah 

dan pimpinan dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini sesuai telah dijelaskan 

dalam Pasal 195 ayat  (1) HIR, yang berbunyi : 

Pelaksanaan pengadilan dari putusan-putusan perkara yang dalam tingkat I 

diperiksa oleh pengadilan negeri dijalankan atas perintah dan pimpinan 
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dari Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara itu dalam tingkat I 

dengan cara-cara seperti tersebut dibawah.  

Untuk pihak yang kalah dalam sebuah perkara perdata diwajibkan 

untuk mentaati seluruh putusan yang telah diputus oleh pengadilan negeri 

yang bersangkutan. Pihak kalah hak-hak yang dimilikinya terpaksa 

dieksekusi oleh pengadilan negeri kemudian diserahkan kepada pihak 

menang disamping itu harus membayar biaya perkara. Mengenai siapa yang 

membayar biaya perkara telah diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR, yang 

berbunyi:  

Barang siapa dikalahkan akan membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya 
perkara dapat dibebankan bersama-sama terhadap suami-istri, keluarga 
dalam garis lurus, saudara laki-laki atau perempuan, atau keluarga 
semenda dalam derajat yang sama, dan juga dalam hal-hal di mana para 
pihak ada bagian-bagian yang dikalahkan.  
 

Apabila pihak-pihak berpekara termasuk orang-orang yang kurang mampu, 

maka dapat diberikan dibebaskan atau diberi ijin untuk sama sekali soal 

biaya perkara dalam sebuah persidangan, hal ini diatur dalam Pasal 237 HIR, 

yang berbunyi : 

Orang yang menggugat atau digugat di muka pengadilan akan tetapi tidak 

mampu untuk membayar biaya perkara, dapat diberi ijin untuk sama sekali 

beracara secara cuma-cuma. 

Pada sebuah perkara perdata, setelah eksekusi dilaksanakan bukan 

berarti para pihak yang kalah tidak bisa menempuh jalur lain dalam mencari 

sebuah keadilan. Pihak yang kalah dapat menggunakan jalan terakhir yaitu 

peninjauan kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung, walaupun hak-
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haknya telah menjadi hak orang lain. Untuk mengajukan sebuah peninjauan 

kembali pihak yang kalah biasanya menemukan sebuah bukti-bukti baru 

(novum) yang semula pada waktu pemeriksaan di persidangan tidak bisa 

ditunjukkan. Bukti-bukti tersebut harus disumpah oleh pejabat yang 

berwenang agar mempunyai kekuatan hukum dalam mengajukan peninjauan 

kembali, jangka waktu setelah bukti disumpah dengan pengajuan peninjauan 

kembali adalah 6 (enam) bulan (sesuai dengan Pasal 69 ayat b Undang-

undang No. 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung). (wawancara dengan 

Meilia Christina M, S.H selaku Cakim pada Pengadilan Negeri Pati, pada 

tanggal 28 September 2006). 

Oleh Mahkamah Agung adanya bukti-bukti baru itu diproses 

kemudian diputuskan bahwa bukti-bukti tersebut menguatkan dalam sebuah 

putusan peninjauan kembali. Adapun putusan peninjauan kembali adalah 

membatalkan putusan pengadilan, maka pihak yang mengajukan permohonan 

peninjauan kembali berhak atas hak-haknya. Apabila dalam sebuah putusan 

peninjauan kembali pihak yang kalah dimenangkan permohonannya oleh 

Mahkamah Agung, maka oleh pengadilan negeri terpaksa dilakukan eksekusi, 

eksekusi tersebut dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang ada dalam 

putusan peninjauan kembali yang di putus oleh Mahkamah Agung. Untuk 

pengaturan tentang eksekusi terhadap dikabulkannya putusan permohonan 

peninjauan kembali belum dapat diketemukan pada Undang-undang 

manapun. (wawancara dengan Agus Purhandoko, S.H selaku Panitera Muda 

Perdata di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 2006).  
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Eksekusi apabila dikabulkannya permohonan peninjauan kembali 

boleh dilakukan bila dalam didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Pada peninjauan kembali tersebut telah benar-benar mendapatkan 

kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya turunnya putusan 

dikabulkannya sebuah permohonan peninjauan kembali, maka sebuah 

perkara yang menjadi sengketa dapat memperoleh hukum yang tetap pula. 

2) Pihak yang dimenangkan pada upaya peninjauan kembali, mengajukan 

permohonan kepada panitera pengadilan negeri untuk segera 

melaksanakan eksekusi setelah putusan tersebut memperoleh hukum tetap 

dan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara 

sukarela. (wawancara dengan Agus Purhandoko, S.H selaku Panitera 

Muda Perdata di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 

2006) 

Apabila ada kasus harus dilaksanakan eksekusi tentang peninjauan 

kembali sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung, maka pengadilan 

negeri yang bersangkutan harus segera melayaninya dan melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Pembatalan penetapan dan berita acara eksekusi terdahulu setelah adanya 

putusan permohonan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.  

2) Pengadilan negeri yang bersangkutan segera memerintahkan untuk 

melaksanakan eksekusi sesuai dengan amar putusan yang diputus dalam 

permohonan peninjauan kembali (wawancara dengan Meilia Christina M, 



 80

S.H selaku Cakim pada Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 

September 2006). 

Untuk pelaksanaan eksekusi terhadap putusan permohonan 

peninjauan kembali, sama dengan tata cara eksekusi biasa. Untuk eksekusi 

terhadap putusan permohonan peninjauan kembali mengenai eksekusi riil, 

maka pelaksanaannya menuruti aturan eksekusi riil. Jika eksekusi mengenai 

executoriale verkoop (eksekusi riil terhadap barang yang dijual lelang atas 

pembayaran utang), pelaksanaannya menuruti ketentuan pembayaran 

sejumlah uang.  

Proses pelaksanaan eksekusi apabila putusan permohonan peninjauan 

kembali dikabulkan, memerlukan biaya-biaya yang sekiranya tidak sedikit. 

Salah satu syarat untuk menjalankan eksekusi, tergantung pada pembayaran 

eksekusi. Selama biaya untuk pelaksanaan eksekusi belum dibayar, maka 

eksekusi tidak bisa dijalankan. Ada pendapat tentang siapa yang menanggung 

biaya eksekusi, pendapat yang pertama dari kalangan pakar atau para sarjana 

sedangkan pendapat yang kedua dari kalangan praktisi hukum.  

Pendapat kalangan pakar menjelaskan, bahwa biaya perkara dan 

biaya ekskusi tersebut dibebankan pada pihak yang kalah, alasannya adalah 

terjadi kesalahan apabila secara sengaja memisah-misahkan antara antara 

pengertian penyelesaian perkara. Adapun yang dimaksud dengan 

penyelesaian perkara sengketa ialah :  

1) Memeriksa dan mengadili dalam semua tingkat peradilan sampai 

perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan 
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2) Menjalankan putusan sampai tuntas dilaksanakan pemenuhannya 

sesuai dengan amar putusan (M. Yahya Harahap, 2005 : 377).  

Maksud pernyataan diatas adalah jadi antara memeriksa dan 

mengadili perkara sampai putusan dieksekusi merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk apa putusan kalau tidak dilaksanakan, 

sedangkan untuk pelaksanaan amar putusan apabila pihak yang kalah tidak 

mau melaksanakan secara sukarela diperlukan biaya eksekusi. Oleh sebab itu 

biaya eksekusi dalam kasus yang demikian merupakan rentetan lanjutan dari 

biaya pemeriksaan persidangan. Tidak dibenarkan apabila ada pemisahan dan 

menganggap biaya eksekusi berada di luar biaya perkara. Untuk semua biaya 

eksekusi baik eksekusi riil dan executorial verkoop merupakan biaya perkara 

yang harus dijumlahkan perhitungannya dengan biaya yang dikeluarkan 

selama proses pemeriksaan perkara di semua tingkat persidangan.  

Adapun yang dapat diperhitungan sebagai biaya perkara (biaya 

pemeriksaan persidangan dan biaya eksekusi) ialah jumlah pengeluaran yang 

dapat dipertanggung jawabkan dengan sebuah bukti pengeluaran, bukti 

pengeluaran tersebut dianggap sah apabila bukti tersebut dikeluarkan oleh 

pengadilan yang berupa surat kuitansi.  

Untuk mengetahui pihak yang dihukum membayar biaya perkara, 

rujukannya dapat dilihat dari amar putusan, hal ini dapat dijelaskan pada 

Pasal 181 ayat (1) HIR, yang berbunyi: 

Barang siapa dikalahkan akan membayar biaya perkara. Akan tetapi 
biaya perkara dapat dibebankan bersama-sama terhadap suami-istri, 
keluarga dalam garis lurus, saudara laki-laki atau perempuan, atau 
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keluarga semenda dalam derajat yang sama, dan juga dalam hal-hal di 
mana para pihak ada bagian-bagian yang dikalahkan.  

 
Menurut Pasal diatas yang membayar biaya perkara adalah kalau amar 

putusan menghukum pihak tergugat untuk membayar biaya perkara, maka 

kepada pihak tergugatlah yang membayar biaya eksekusi.  

Pendapat yang kedua mengenai siapa yang membayar biaya eksekusi 

dijelaskan oleh kalangan praktisi sebagai berikut, biaya perkara dan biaya 

eksekusi tidak merupakan satu kesatuan. Biaya perkara adalah biaya yang 

terjadi di dalam persidangan, sedangkan biaya eksekusi adalah biaya diluar 

persidangan. Pada biaya perkara biasanya dibebankan oleh pihak yang kalah 

dalam sebuah persidangan, namun biaya eksekusi dalam prakteknya 

dibebankan oleh pihak yang dimenangkan dalam sebuah perkara. Pihak yang 

dimenangkan dalam hal ini adalah pemohon eksekusi. Pada sebuah praktek 

tidak logis apabila pihak yang kalahkan dihukum untuk mengganti semua 

biaya eksekusi sedangkan ia sudah membayar semua biaya perkara yang 

dibebankan padanya (wawancara dengan Agus Purhandoko, S.H selaku 

Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 

2006) 

Untuk perkara peninjauan kembali apabila perkara dimenangkan oleh 

Mahkamah Agung, maka dalam biaya pelaksanaan eksekusi ditanggung oleh 

pihak yang dimenangkan tersebut. Pengadilan negeri dalam hal ini hanya 

sebagai pelaksana eksekusi bukan sebagai pihak yang mengganti kerugian 

atas semua biaya-biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan eksekusi. 
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(wawancara dengan Agus Purhandoko, S.H selaku Panitera Muda Perdata di 

Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 28 September 2006).  

Penggantian biaya perkara dalam hal ini biaya eksekusi terutama 

dalam eksekusi riil dapat dilakukan apabila dalam amar putusan secara tegas 

disebutkan bahwa pihak yang kalah diwajibkan untuk membayar biaya 

perkara, maka pihak penggugat (yang dimenangkan kasusnya) dapat meminta 

atau menagihnya kembali. Sedangkan mengenai biaya eksekusi executorial 

verkoop, ada tidaknya amar yang menghukum tergugat membayar biaya 

perkara, biaya eksekusi tetap dibebankan kepada tergugat (tereksekusi) hal ini 

berdasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, yang berbunyi : 

Jika yang dikalahkan dalam waktu yang ditentukan tidak memenuhi 
putusan, atau meskipun sudah dipanggil secara patut tidak menghadap, 
maka ketua pengadilan negeri atas jabatan (otomatis) membuat perintah 
tertulis, untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak, atau 
kalau tidak ada atau tidak mencukupi, sekira banyak barang-barang tetap 
yang diperkirakan cukup untuk membayar jumlah uang yang diputuskan 
oleh pengadilan dan biaya pelaksanaan putusan ini.  
 

Maksud dari penjelasan Pasal diatas adalah apabila pihak yang kalah 

telah ditegur untuk memenuhi kewajibannya seperti dalam putusan dan ia 

masih lalai, atau apabila pihak yang kalah tidak menghadap pengadilan negeri 

pada waktu ia akan diberi peringatan, sedang ia sudah dipanggil dengan patut. 

Maka ketua pengadilan negeri dengan jabatannya akan mengeluarkan surat 

penetapan yang berisi perintah penyitaan terhadap kekayaan pihak yang 

kalah.  

Barang yang disita terlebih dahulu adalah kekayaan tereksekusi yang 

berupa benda bergerak. Apabila tidak mencukupi maka penyitaan dilakukan 
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terhadap benda tetap. Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk penyitaan 

dalam executorial verkoop tidak seluruh barang disita melainkan hanya 

sejumlah kekayaan yang secukupnya untuk membayar bunyi putusan dan 

ongkos-ongkosnya.  

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada perumusan permasalahan dan penelitian serta 

pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :  

5.1.1 Pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam pengajuannya hanya 

boleh dilakukan dalam 1 kali dan apabila pihak pemohon mencabutnya 

maka tidak dapat ia tidak boleh mengajukan lagi. 

5.1.2 Dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali, harus memenuhi 

beberapa syarat, yaitu : apabila putusan didasarkan pada suatu 

kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah 

perkaranya diputus; apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-

surat bukti (novum) yang sangat menentukan; apabila telah dikabulkan 

suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; apabila 

mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 

dipertimbangkan sebab-sebabnya; apabila antara pihak-pihak yang sama 

mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan 

yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang 

bertentangan satu dengan yang lain dan apabila dalam suatu putusan 

terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 

5.1.3 Putusan yang dapat diajukan dalam peninjauan kembali adalah putusan 

yang bersifat condemnatoir, yaitu putusan yang menyatakan 

penghukuman kepada pihak yang kalah. 

 85



 86

5.1.4 Untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, pihak yang 

bersangkutan mengajukan sendiri atau ahli warisnya atau seorang 

wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. 

5.1.5 Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara peninjauan kembali hanya 

memeriksa berkas-berkasnya saja dengan pertimbangan-pertimbangan 

hukum (judex yuris) bukan dengan menggunakan fakta-fakta yang ada di 

persidangan (judex facti).  

5.1.6 Pelaksanaan putusan (eksekusi) terhadap dikabulkannya permohonan 

peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung didasarkan pada bunyi amar 

putusan.  

5.1.7 Untuk biaya pelaksanaan putusan (eksekusi) dibebankan pada si 

pemohon eksekusi, namun apabila didalam amar putusan terdapat 

keterangan bahwa biaya eksekusi ditanggung bersama maka biaya 

eksekusi tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak.  

5.2 Saran  

5.2.1 Untuk pengajuan permohonan peninjauan kembali diharapkan waktunya 

bisa diperpendek, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan bisa 

mendapatkan kepastian hukum yang jelas dalam waktu singkat tanpa 

menunggu proses yang rumit dan memakan waktu yang lama. 

5.2.2 Sebaiknya pembuat Undang-undang (pemerintah bersama-sama DPR) 

dalam hal ini lebih memperhatikan terhadap aturan-aturan dalam 

Undang-undang yang belum jelas atau sebaiknya menyusun kembali 

aturan-aturan yang belum sempurna, agar dalam pelaksanaannya yang 

akan datang tidak terjadi kerancuan dan kembimbangan untuk 

menentukan keadilan dalam menghadapi sebuah kasus seperti ini.   
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