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Assalamualaikum Wr. Wb.

Sebaiknya-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat 
bagi orang lain. Demikianlah hadits yang seringkali kita dengarkan. 
Di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlanjut, semangat 
untuk memberikan manfaat bagi orang lain harus diperkuat 
bukanlah menurun. Buku yang penulis susun merupakan salah 
satu perwujudan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat 
khususnya mahasiswa yang sedang mempelajari hukum acara 
perdata.

Sebagai hukum privat yang menyentuh masyarakat yang 
awam hukum, maka pemahaman terhadap tata beracara dalam 
perkara perdata dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat 
yang terlibat dalam suatu perkara perdata. 

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas 
diterbitkannya buku “Pokok-Pokok Upaya Hukum terhadap 
Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata” yang disusun 
penulis. Semoga buku ini dapat menambah literasi bagi masyarakat, 
khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

 

Makassar, 17 Agustus 2021

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.

KATA SAMBUTAN
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Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan “Tahun 2028, Program Studi PPKn menjadi Program 
Studi yang unggul, terkemuka dalam menghasilkan tenaga 
pendidik yang profesional dalam bidang Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan berkarakter Islami”, buku ini merupakan 
perwujudan publikasi karya ilmiah yang dilakukan penulis sebagai 
tenaga pendidik pada FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hukum Acara Perdata merupakan salah satu kurikulum 
dalam yang diajarkan pada FKIP. Buku yang disusun oleh penulis 
ini merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata yang khusus 
membahas upaya hukum terhadap putusan pengadilan dalam 
perkara perdata. Dalam pembahasannya, terlihat penulis begitu 
memahami tindakan upaya hukum dalam perkara perdata. Hal 
tersebut terlihat dari sistematika bahasan yang ringkas, padat, dan 
jelas. Diharapkan dengan adanya buku ini menambah khasanah 
keilmuan bagi masyarakat khususnya mahasiswa FKIP Universitas 
Muhammadiyah Makassar. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.

 

Makassar, 17 Agustus 2021

Dekan FKIP

Universitas Muhammadiyah Makassar

Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

KATA SAMBUTAN





ix

Assalamualaikum Wr. Wb.

 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang dengan Rahmat 
dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku 
yang berjudul “Pokok-Pokok Upaya Hukum terhadap Putusan 
Pengadilan dalam Perkara Perdata”. 

Berangkat dari banyaknya literatur, peraturan hukum 
dan praktik pelaksanaan upaya hukum dalam perkara perdata 
yang pastinya membuat mahasiswa atau masyarakat yang ingin 
mempelajari mengenai upaya hukum sebagai bagian dari proses 
pemeriksaan perkara perdata di pengadilan pasti mengalami 
kesulitan jika harus mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut, 
sehingga penulis merangkum sumber-sumber hukum yang 
menjelaskan upaya hukum dalam perkara perdata menggunakan 
sistematika yang ringkas sehingga dapat dengan mudah dipahami.

Buku ini penulis dedikasikan untuk keluarga penulis, 
Universitas Muhammadiyah, dan masyarakat yang hendak 
mempelajari hukum acara perdata. Semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

 

Makassar, 17 Agustus 2021

Penulis

PRAKATA
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1

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan merupakan 
hak bagi pihak yang berperkara atau berkepentingan untuk 
meminta pengadilan yang lebih tinggi memeriksa dan mengadili 
putusan hakim yang dinilai tidak adil, terdapat kesalahan maupun 
kekeliruan. Upaya hukum dimungkinkan dikarenakan kesalahan 
teknis maupun keterbatasan hakim baik sebagai manusia maupun 
sebagai pejabat. Namun, bagaimanapun hak untuk menolak 
putusan hakim tersebut dan untuk menjamin adanya kepastian 
hukum, maka proses penanganan suatu perkara harus ada akhirnya 
sebagaimana asas litis finiri oportet. Sebaliknya, dalam perspektif 
keadilan, maka meskipun putusan hakim telah berkekuatan hukum 
tetap, pihak yang berperkara atau berkepentingan dalam perkara 
perdata masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. 
Penolakan terhadap putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap 
tersebut memiliki batasan dan alasan yang kuat. 

Berdasarkan hal itulah kemudian upaya hukum dibagi 
menjadi 2 (dua) macam, yakni upaya hukum biasa dan upaya 
hukum luar biasa yang merupakan objek pembahasan dalam buku 
ini sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Biasa yang terdiri dari:
a. Perlawanan;
b. Banding;
c. Kasasi.

2. Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri dari:
a. Peninjauan Kembali;
b. Kasasi Demi Kepentingan Hukum;
c. Perlawanan Pihak Ketiga.

BAB 1
PENDAHULUAN
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Pokok-Pokok Upaya Hukum ...

Di dalam buku upaya hukum dalam perkara perdata akan 
diperkenalkan secara yuridis maupun dalam tatanan praktik 
langkah-langkah yang harus ditempuh oleh penggugat, tergugat, 
maupun pihak ketiga, ketika melakukan upaya hukum dalam 
perkara perdata.

Meskipun istilah upaya hukum biasa dan upaya hukum 
luar biasa tidak dikenal atau tidak disebutkan dalam HIR/RBg 
atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan 
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (selanjutnya disebut UU No. 
20 Tahun 1947), tetapi kedua istilah itu biasa dipergunakan dalam 
Keputusan Hukum Acara Perdata (R. Syahrani, 1988:92; R. Sutantio 
& I. Oeripkartawinata, 1997:142; L. Mulyadi, 1998:264).

Khusus mengenai kasasi demi kepentingan hukum sebagai 
upaya hukum luar biasa terhadap putusan perkara perdata, dalam 
kepustakaan Hukum Acara Perdata jarang atau bahkan tidak pernah 
diuraikan, kecuali dalam buku “Kekuasaan Mahkamah Agung, 
Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, 
yang ditulis oleh M. Y. Harahap (2008:267-277). Dalam buku ini pun 
tidak diuraikan panjang lebar mengenai kasasi demi kepentingan 
hukum. Hanya sebatas Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai 
pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kasasi 
demi kepentingan umum.

Buku menyajikan dan mensistematiskan hasil analisis 
terhadap pengaturan upaya hukum berdasarkan peraturan-
peraturan sebagai berikut:

1. HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/Reglemen Indonesia yang 
Diperbaharui;

2. RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)/Reglemen 
Hukum Daerah Seberang;

3. BW (Burgerlijk Wetboek)/Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata;

4. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di 
Jawa dan Madura;

5. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
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7. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

8. Peraturan/Surat Edaran Mahkamah Agung;
9. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata 

Umum dan Perdata Khusus (2008).

Dengan mempelajari buku ini diharapkan pembaca dapat 
memiliki pengetahuan ketika menangani perkara upaya hukum 
perdata dengan baik dan benar sesuai dengan hukum acara perdata 
yang berlaku di Indonesia.
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A. Dasar Hukum
Upaya Hukum Perlawanan (Verzet) sebagai upaya hukum 

biasa, diatur dalam Pasal 129 ayat (3) HIR/Pasal 153 RBg.

B. Para Pihak
Yang dapat mengajukan perlawanan adalah hanya 

terbatas pada tergugat asli yang dijatuhi putusan verstek, sedang 
kepada penggugat asli tidak diberikan hak untuk mengajukan 
perlawanan. Dalam praktik pengadilan, tergugat asli yang 
mengajukan perlawanan tersebut biasa disebut “pelawan/
tergugat asal”. Yang dapat menjadi terlawan dari “pelawan/
tergugat asal”, hanya terbatas pada penggugat asal saja yang 
dalam praktik pengadilan biasa disebut “terlawan/penggugat 
asal”. Pihak ketiga yang tidak ikut duduk sebagai penggugat asal 
tidak dapat ditarik sebagai terlawan sesuai dengan Putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 524 K/SIP/1975 
tanggal 7 Pebruari 1980. Menurut M. Y. Harahap (2006:400), 
perlawanan dapat juga diajukan oleh ahli waris dari tergugat 
apabila pada waktu pengajuan perlawanan tergugat meninggal 
dunia. 

C. Putusan Pengadilan yang Dapat Diajukan Perlawanan
Putusan pengadilan yang dapat diajukan perlawanan 

adalah hanya terbatas pada putusan verstek saja, yaitu putusan 
yang dijatuhkan pada waktu tergugat asli tidak hadir di depan 
sidang pengadilan.

BAB 2
PERLAWANAN DALAM PERKARA PERDATA
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Pokok-Pokok Upaya Hukum ...

D. Tenggang Waktu
Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 129 ayat (2) 

HIR/Pasal 153 ayat (2) RBg, tenggang waktu untuk mengajukan 
perlawanan adalah sebagai berikut:

1. Apabila pemberitahuan putusan pengadilan disampaikan 
langsung kepada pribadi tergugat sendiri, tenggang 
waktunya adalah 14 (empat belas) hari setelah 
pemberitahuan putusan tersebut.

2. Apabila pemberitahuan putusan pengadilan tidak 
disampaikan langsung kepada pribadi tergugat sendiri, 
misalnya melalui Kepala Desa atau salah seorang dari 
keluarga tergugat, maka tenggang waktunya dihitung 
sebagai berikut:
a. Sampai hari ke-8 sesudah peringatan (aanmaning) dari 

pengadilan kepada tergugat untuk memenuhi putusan 
verstek tersebut;

 A T A U:
b. Sampai hari ke-8 sesudah dijalankan eksekusi 

berdasarkan Pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 RBg.

Adapun yang dimaksud dengan “hari” dalam Pasal 129 
ayat (2)/Pasal 153 ayat (2) RBg adalah hari kerja atau hari 
kalender.

E. Tata Cara
Perlawanan diajukan oleh tergugat atau kuasa 

hukumnya (dengan surat kuasa khusus) ke Pengadilan Negeri 
yang menjatuhkan putusan verzet dalam tenggang waktu yang 
telah ditentukan dengan memberikan surat perlawanan atau 
memori perlawanan.

Tujuan diajukannya verzet adalah dengan maksud 
agar perkara yang telah dijatuhkan dengan putusan verstek 
dapat diperiksa ulang secara menyeluruh sesuai dengan 
pemeriksaan kontradiktor dengan permohonan agar putusan 
verstek dibatalkan dan sekaligus memohon agar gugatan tidak 
diterima atau ditolak.
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Dengan diajukannya perlawanan tersebut, maka 
menurut Pasal 129 ayat (4) HIR/Pasal 153 ayat (4) RBg, 
tertundalah pelaksanaan putusan verstek, kecuali bila putusan 
verstek yang dimaksud juga dicantumkan bahwa putusan dapat 
dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan.

Tertundanya pelaksanaan putusan verstek, 
mengakibatkan putusan verstek tersebut menjadi mentah 
kembali, tetapi tidak sampai menjadikan perkara tersebut 
menjadi perkara baru sesuai dengan Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor: 307 K/Sip/1975 tanggal 2 
September 1975 (O. Bidara & M. P. Bidara, 1987:24). Selain itu, 
menurut M. Y. Harahap (2006:407) bahwa “perlawanan masih 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari gugatan 
semula”. 

F. Pemeriksaan
Pengadilan negeri pada waktu memeriksa dan memutus 

perkara yang putusan verstek diajukan perlawanan dilakukan 
oleh majelis hakim dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
orang hakim. Atas dasar Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor: 938/K/Pdt/1986 tanggal 30 Juli 1987, M. Y. 
Harahap (2006:409) mengemukakan garis besar pemeriksaan 
di sidang pengadilan mengenai adanya perlawanan terhadap 
putusan verstek sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Berdasarkan Gugatan Semula:
a. Substansi perlawanan terhadap putusan verstek harus 

ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil-
dalil gugatan terlawan atau penggugat asli.

b. Perlawanan yang hanya mempermasalahkan alasan 
ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri 
sidang, tidak relevan, karena forum memperdebatkan 
masalah inti sudah dilampaui.

c. Oleh karena itu, putusan perlawanan yang hanya 
mempertimbangkan masalah sah atau tidak sahnya 
ketidakhadiran tergugat untuk memenuhi panggilan 
sidang adalah keliru.
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Pokok-Pokok Upaya Hukum ...

d. Sehubungan dengan itu, sekiranya pelawan/tergugat 
hanya mengajukan alasan perlawanan tentang 
masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat 
untuk memenuhi panggilan pengadilan negeri yang 
memeriksa perlawanan harus memeriksa kembali 
gugatan semula, karena dengan adanya perlawanan, 
putusan verstek mentah kembali dan perkara harus 
diperiksa sejak semula.

2. Proses Pemeriksaan dengan Acara Biasa
Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR/Pasal 153 ayat (4) 
RBg, dapat dipahami bahwa Gugatan Perlawanan (verstek) 
diajukan dan dijalankan secara biasa menurut ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku bagi gugatan perdata.
Atas dasar ketentuan tersebut, posisi para pihak tidak 
berubah dari status semua. Pelawan tetap sebagai tergugat 
dan terlawan tetap sebagai penggugat. Oleh karena itu, 
sistem beban wajib bukti yang diatur dalam Pasal 163 HIR/
Pasal 283 RBg/Pasal 1865 BW tetap ditegakkan.

3. Surat Perlawanan sebagai Jawaban Tergugat terhadap Dalil 
Gugatan
Oleh karena kedudukan pelawan tetap sebagai tergugat, 
maka berarti surat perlawanan yang diajukan dan 
disampaikan kepada Pengadilan Negeri pada hakikatnya 
sama dengan surat jawaban yang diatur dalam Pasal 121 
ayat (2) HIR/Pasal 145 ayat (1) RBg. Sebagai konsekuensi, 
maka harus ditegakkan penerapan sebagai berikut:
a. Dalam surat perlawanan dapat diajukan eksepsi.
b. Menegakkan proses replik-duplik.
c. Membuka tahap proses pembuktian yang dilanjutkan 

dengan pengajuan konklusi atau kesimpulan.

G. Putusan
Putusan pengadilan terhadap perlawanan yang diajukan 

oleh pelawan/tergugat asal, sebagaimana dikemukakan oleh M. 
Y. Harahap (2006:412-413) dapat berupa:

1. Perlawanan tidak dapat diterima, jikalau putusan tersebut 
akan dijatuhkan oleh pengadilan manakala perlawanan 
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terhadap putusan verstek diajukan setelah lewat tenggang 
waktu yang ditentukan.

2. Perlawanan ditolak, apabila putusan tersebut akan 
dijatuhkan oleh pengadilan jika perlawanan terhadap 
putusan verstek tidak mampu melumpuhkan kebenaran 
dalil gugatan terlawan sebagai penggugat asal. Artinya, 
bahwa pendapat dan pertimbangan yang terkandung 
dalam putusan verstek adalah tepat dan benar.

3. Perlawanan dikabulkan, apabila:
a. Terlawan sebagai penggugat asal tidak mampu 

membuktikan dalil gugatan.
b. Gugatan terlawan/penggugat asal cacat formal.

Apabila di dalam pemeriksaan verzet pihak penggugat 
asal (terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan 
secara contradictoire, tetap apabila tergugat asal (pelawan) 
yang tidak hadir, maka Hakim menjatuhkan putusan verstek 
untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang 
dijatuhkan untuk kedua kalinya ini, tergugat asal (pelawan) 
tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) lagi berdasarkan 
Pasal 129 ayat (5) HIR/Pasal 153 ayat (5) RBg, tetapi pelawan 
dapat mengajukan upaya hukum banding (Pedoman Teknis 
Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata 
Khusus, 2008:57).
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A. Dasar Hukum
Pengajuan upaya hukum banding dalam perkara perdata 

di Indonesia memiliki yuridiksi antar daerah sebagai berikut:

1. Di daerah Jawa dan Madura. Upaya hukum banding untuk 
wilayah Jawa dan Madura diatur dalam UU No. 20 Tahun 
1947.

2. Di luar daerah/wilayah Jawa dan Madura. Khusus untuk 
upaya hukum banding di luar daerah Jawa dan Madura 
berlaku Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg.

B. Pemohon
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, 

mengatur bahwa:
“Putusan pengadilan tingkat pertama dapat 
dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-
undang menentukan lain.”

Siapa yang dimaksud dengan pihak yang bersangkutan 
atau pihak yang berkepentingan tersebut? Adalah pihak yang 
kalah dalam putusan pengadilan negeri. Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor: 281 K/Sep/1975 tanggal 2 
Desember 1975 menentukan bahwa (R. Syahrani, 1988:238):

“Permohonan banding itu hanya terbatas pada 
putusan pengadilan negeri yang merugikan pihak 
yang naik banding, jadi tidak ditujukan pada putusan 
pengadilan negeri yang menguntungkan baginya.”

BAB 3
BANDING PERKARA PERDATA
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Pada praktiknya, dapat terjadi baik penggugat maupun 
tergugat mengajukan banding terutama pada putusan yang 
tidak memenangkan kedua-duanya, misalnya tergugat 
dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak 
diperintahkan membayar ganti rugi. Putusan yang demikian 
tidak memuaskan kedua belah pihak sehingga baik Penggugat 
maupun Tergugat mengajukan banding.

Dalam hal telah diajukan gugatan balik, maka apabila, 
baik gugat asal maupun gugat balik dinyatakan tidak dapat 
diterima, maka oleh karena kedua belah pihak adalah pihak-
pihak yang dikalahkan, kedua belah pihak atau salah satu pihak 
dapat mengajukan permohonan banding.

C. Putusan Pengadilan Negeri yang Dapat Diperiksa di 
Pengadilan Banding

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimintakan 
Banding sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) 
UU No. 48 Tahun 2009, dapat dipahami bahwa:

1. Semua putusan pengadilan negeri dapat diajukan 
permohonan banding ke pengadilan tinggi, kecuali undang-
undang menentukan lain. Contoh:
a. Putusan sela sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

48 Rv, dapat dipahami bahwa:
1) Putusan preparatoir, yaitu putusan yang dijatuhkan 

oleh hakim yang mempersiapkan dan mengatur 
pemeriksa perkara;

2) Putusan interlocutoir, yaitu putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang berisikan 
perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi 
putusan pokok perkara.

b. Putusan sela sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
279 Rv, dapat dipahami sebagai putusan atas gugatan 
intervensi, yaitu putusan atas gugatan dari seseorang 
yang mengajukan permohonan agar dapat bergabung 
pada salah satu pihak atau turut campur dalam perkara 
yang sedang diperiksa di pengadilan.
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c. Putusan perdamaian sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal Pasal 130 ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat 
(2) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
sebagaimana yang dimaksud dalam.

d. Putusan Verstek sebagaimana berdasarkan Pasal 8 
ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, mengatur bahwa dari 
putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan di luar 
hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan 
ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan 
hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, 
akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan 
ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak 
perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama. 
Menurut M. Y. Harahap, apabila tergugat lebih dahulu 
mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, 
dengan sendirinya menurut hukum, hak penggugat 
mengajukan permohonan banding ke Pengadilan 
Tinggi menjadi gugur dan tertutup. 

2. Semua penetapan pengadilan negeri tidak dapat diajukan 
permohonan banding ke pengadilan tinggi, kecuali undang-
undang menentukan lain (M. Y. Harahap, 2006:106). Contoh 
dari penetapan ini adalah penetapan pengadilan negeri 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) HIR/
Pasal 272 ayat (1) RBg.

D. Tenggang Waktu
Mengenai tenggang/batas waktu untuk mengajukan 

permohonan banding sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, yaitu 14 (empat belas) hari 
terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan 
kepada yang berkepentingan. Adapun yang dimaksud dalam 
Pasal 199 ayat (1) RBg, yaitu 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak tanggal putusan diucapkan. Jadi, terdapat perbedaan 
perumusan cara perhitungan tenggang waktu mengajukan 
permohonan banding antara yang diatur dalam Pasal 7 ayat 
(1) UU No. 20 Tahun 1947 dengan yang diatur dalam Pasal 
199 ayat (1) RBg. Praktik Pengadilan lebih cenderung untuk 
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menerapkan cara perhitungan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 
(1) UU No. 20 Tahun 1947.

Sebagai patokan cara perhitungan tenggang waktu 
banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 
Tahun 1947, M. Y. Harahap (2006:46-47) berpendapat sebagai 
berikut:

1. 14 (empat belas) hari dari hari berikutnya apabila saat 
putusan dibacakan, dihadiri oleh pemohon;

2. 14 (empat belas) hari berikutnya dari tanggal putusan 
diberitahukan kepada pemohon.

Mengenai tenggang waktu untuk mengajukan 
permohonan banding terhadap penetapan pengadilan negeri 
seperti yang diatur dalam Pasal 236 ayat (1) HIR/Pasal 272 ayat 
(1) Rbg adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penetapan.

Adapun yang dimaksud dengan “hari” dalam ketentuan 
tentang permohonan banding tersebut, menurut Mahkamah 
Agung Republik Indonesia memberikan putusan sebagai berikut 
(Himpunan Tanya-Jawab tentang Hukum Pidana, 1986:105):

“Hari libur yang jatuh dalam jangka waktu banding 
(bukan pada hari terakhir jangka waktu banding) 
tetap diperhitungkan hanya kalau hari libur/minggu 
itu jatuh pada hari terakhir jangka waktu banding, 
maka permohonan banding diperkenankan diajukan 
pada hari ke-15.”

Sehubungan dengan diliburkannya hari Sabtu, dari Surat 
Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1994, dapat diketahui 
adanya petunjuk sebagai berikut (M. Y. Harahap, 2006:48-49):

a. Pengadilan harus memberi kesempatan kepada pemohon 
untuk menyatakan perlawanan, banding, kasasi, dan 
peninjauan kembali (PK) pada hari kerja berikutnya.

b. Maksudnya, jika tenggang waktu yang bersangkutan mulai 
dihitung hari Sabtu, maka perhitungan tentang waktu itu 
hari berikutnya, berarti dimulai hari Senin.

Berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan 
Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (2008:4), 
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ditegaskan bahwa permohonan banding dapat diajukan di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kalender 
terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau 
setelah diberitakan kepada yang tidak hadir dalam pembacaan 
putusan. Apabila pada hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu 
atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 jatuh tempo pada 
hari kerja berikutnya.

E. Tata Cara
Adapun tata cara permohonan pemeriksaan banding 

adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan perkara di tingkat banding 
diajukan tertulis atau lisan oleh pihak yang bersangkutan, 
dalam hal ini pemohon (penggugat/tergugat) kepada 
panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan 
atau penetapan yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat 
banding (Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947/Pasal 
199 ayat (1) Rbg). Dalam praktik, pemohon diminta oleh 
Panitera mengisi dan menandatangani formulir yang telah 
disediakan sebagai tanda bukti permohonan banding dan 
tenggang waktu permohonan banding.

2. Setelah membayar biaya perkara atau uang muka biaya 
perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera, permohonan 
banding oleh panitera baru dicatat dalam daftar perkara.

3. Selanjutnya, panitera memberitahukan kepada pihak lawan 
dari pemohon banding tersebut, selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari setelah permohonan banding diajukan 
(Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).

4. Pemohon dapat menyerahkan memori banding dan lawan 
pemohon dapat menyerahkan kontra memori banding 
beserta surat-surat dan bukti kepada panitera.

5. Penyerahan memori banding atau kontra memori banding 
kepada panitera tersebut bukan merupakan keharusan, 
dan berbeda dengan penyerahan memori kasasi yang 
merupakan keharusan.

6. Dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari setelah panitera menerima permohonan banding, 
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turunan putusan, surat-surat pemeriksaan dan surat-surat 
lain yang bersangkutan yang merupakan berkas perkara 
surat harus dikirim ke panitera pengadilan tinggi (Pasal 11 
ayat (2) UU No. 20 Tahun 1947).

7. Perlu untuk diketahui, bahwa kecuali mengenai tenggang 
waktu mengajukan permohonan banding yang sifatnya 
imperatif, maka tenggang waktu lain seperti tersebut di 
atas, sifatnya adalah tidak imperatif, sehingga akibatnya 
dalam praktik pengadilan seringkali dilanggar.

F. Pemeriksaan
Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, 

mengatur bahwa:
“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara dengan susunan majelis sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-
undang menentukan lain.”

Atas dasar ketentuan di atas, maka pengadilan tinggi 
dalam hal memeriksa dan memutus di tingkat banding 
dilakukan dengan sistem majelis hakim yang terdiri dari 
sekurang-kurangnya 2 (tiga) orang hakim. Ketentuan yang 
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 
20 Tahun 1947, dapat dipahami bahwa pengadilan tinggi 
memeriksa dan memutus di tingkat banding dilakukan dengan 
majelis hakim dengan 3 (tiga) orang hakim.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947, 
mengatur bahwa:

“Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa 
dan Madura tentang perkara perdata, ... oleh salah 
satu dari fihak-fihak (partijen) yang berkepentingan 
dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi 
oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah 
hukum masing-masing.”

Dengan adanya kata “diulangi” dalam Pasal 6 UU No. 20 
Tahun 1947 tersebut, maka pemeriksaan perkara perdata di 
pengadilan tinggi dilakukan secara menyeluruh, baik mengenai 
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duduk perkaranya atau fakta-faktanya maupun mengenai 
penerapan hukumnya atau pertimbangan-pertimbangan 
hukumnya seperti yang telah dilakukan oleh pengadilan negeri. 
Bedanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU No. 20 Tahun 
1947, bahwa yang diperiksa di tingkat banding hanya terbatas 
pada berkas saja. Kecuali mejelis hakim memandang perlu untuk 
mengadakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, yaitu mendengar 
sendiri keterangan para pihak atau saksi. Untuk mengadakan 
pemeriksaan tambahan tersebut, dilakukan dengan mengeluarkan 
keputusan sela. Putusan sela ini dapat dilaksanakan oleh:

1. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara yang 
putusannya diajukan oleh pemohon banding tersebut, atau

2. Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan yang 
kemudian diajukan permohonan banding.

G. Putusan
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, 

dapat dipahami bahwa setelah Pengadilan Tinggi menjatuhkan 
putusan dalam tingkat banding, maka Panitera Pengadilan 
Tinggi lalu mengirimkan salinan putusan dan berkas perkara 
ke Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan 
dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama. Kemudian 
Panitera Pengadilan Negeri memberitahu kepada para pihak 
yang bersangkutan (partijen) tentang adanya putusan yang 
dimohonkan banding.

Mengenai bentuk putusan Pengadilan Tinggi ini, 
beberapa ahli hukum memberikan komentar, di antaranya 
seperti M. Y. Harahap (2006:186-195) yang mengatakan bahwa:

1. Putusan Sela
a. Memerintahkan dilakukan pemeriksaan tambahan 

yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan dihadiri 
oleh para pihak.

b. Memerintahkan dilakukan pemeriksaan tambahan 
yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang dihadiri 
oleh para pihak.
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2. Putusan Akhir
a. Menyatakan bahwa permohonan banding tidak dapat 

diterima.
b. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
c. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili 

sendiri:
1) Membatalkan secara keseluruhan putusan 

Pengadilan Negeri;
2) Membatalkan konvensi dan rekonvensi 

berdasarkan alasan eksepsi.
d. Putusan Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan 

perlawanan terhadap putusan verstek:
1) Putusan Pengadilan Negeri mengabulkan 

perlawanan dan putusan Pengadilan Tinggi 
sependapat.

2) Putusan Pengadilan Negeri menolak perlawanan, 
tetapi putusan Pengadilan Tinggi tidak sependapat 
dengan putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan tinggi 
sebagai pengadilan tingkat kedua maupun pengadilan tingkat 
pertama memeriksa dan mengadili fakta maupun penerapan 
hukum yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan tingkat 
pertama. Sehingga, karena mengadili fakta, maka istilah judex 
facti pun kurang sempurna, karena pengadilan tinggi pun juga 
melakukan pemeriksaan terhadap penerapan hukum. Oleh 
karena itu, pemeriksaan yang dilakukan pengadilan tinggi 
disebut sebagai peradilan ulangan.
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A. Dasar Hukum
Sebagai dasar hukum untuk melakukan pemeriksaan 

di tingkat kasasi terhadap perkara perdata yang diputus oleh 
pengadilan di lingkungan peradilan umum, yaitu mulai dari 
Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009.

B. Pemohon
Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 

2009, yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan di 
tingkat kasasi adalah:

1. Penggugat atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan 
untuk itu.

2. Tergugat atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan 
untuk itu.

Perlu diketahui bahwa dalam pengertian “penggugat” 
termasuk pula “penggugat-intervensi” dalam pemeriksaan di 
tingkat banding. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 3 Tahun 
2009, mengatur bahwa:

“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika 
pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan 
upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh 
Undang-undang.”

Di dalam praktik, ketentuan tersebut ditafsirkan bahwa 
permohonan kasasi dapat juga diajukan meskipun pemohon 
belum pernah menggunakan upaya hukum banding, asal 
perkaranya telah diputus di tingkat banding atas permohonan 
banding dari pihak lawannya.

BAB 4
KASASI PERKARA PERDATA
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C. Putusan Pengadilan yang Dapat Diperiksa di Tingkat Kasasi
Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a UU No. 48 Tahun 

2009, mengatur bahwa:
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 
tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada 
tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan 
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, 
kecuali undang-undang menentukan lain.”

Ketentuan di atas berbeda dengan Pasal 29 UU No. 3 
Tahun 2009, yang mengatur bahwa:

“Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi 
terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau 
Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan.”

Meskipun demikian, dari kedua ketentuan tersebut 
dapat dipahami bahwa:

1. Semua putusan Pengadilan Tingkat Banding dapat 
diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, 
kecuali undang-undang menentukan lain. Pada saat 
sekarang belum atau tidak ada suatu undang-undang 
yang menentukan bahwa putusan perkara perdata dari 
Pengadilan Tinggi tidak dapat diajukan permohonan kasasi. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua putusan 
perkara perdata dari Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan 
tingkat banding dapat diajukan permohonan kasasi kepada 
Mahkamah Agung.

2. Semua putusan pengadilan tinggi terakhir dapat diajukan 
permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali 
undang-undang menentukan lain. Sebagai contoh adalah 
putusan Pengadilan Negeri mengenai sengketa konsumen 
yang telah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat 
(2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Semua penetapan pengadilan tinggi terakhir atau penetapan 
pengadilan banding tidak dapat diajukan permohonan 
kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali undang-undang 
menentukan lain.
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4. Sebagai contoh adalah penetapan eksekusi dari pengadilan 
negeri mengenai putusan badan penyelesaian sengketa 
konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (3) UU 
No. 8 Tahun 1999. Sedangkan mengenai contoh penetapan 
pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding 
belum ada sejauh ini.

Memang, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat 
banding akan mengeluarkan suatu penetapan sebagai akibat 
diajukannya permohonan banding terhadap penetapan 
pengadilan yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 236 ayat (1) HIR/Pasal 272 ayat (1) RBg. Tetapi, belum 
ada undang-undang yang menentukan bahwa penetapan 
pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding tersebut 
dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

D. Tenggang Waktu
Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009, 

dapat dipahami bahwa permohonan pemeriksaan di tingkat 
kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) 
hari setelah putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada 
pemohon. Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU No. 3 
Tahun 2009, mengatur bahwa:

“Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari 
tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi 
yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak 
yang berperkara dianggap telah menerima putusan.”

Terkait dengan ketentuan ini, dalam penjelasan Pasal 
46 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tidak disebutkan apa yang 
dimaksud dengan “14 (empat belas) hari” tersebut. Namun, 
dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan 
Perdata Umum dan Perdata Khusus (2008:7), ditegaskan 
bahwa permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 
hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan 
pengadilan tinggi diberitahukan kepada para pihak. Apabila 
hari ke-14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur, maka 
penentuan hari ke-14 jatuh pada hari berikutnya.
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E. Alasan Kasasi
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009, 

mengatur bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi 
membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan 
dari semua lingkungan peradilan karena:

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian 
itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dengan demikian, alasan-alasan yang dapat 
dipergunakan untuk pemeriksaan tingkat kasasi terbatas 
sekali. 

Pemeriksaan di tingkat kasasi, yang dinilai hanya 
masalah penerapan hukumnya saja, sedangkan masalah 
faktanya tidak dinilai dan tetap seperti yang terdapat dalam 
putusan pengadilan yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat 
kasasi. Sejalan dengan itu, Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor: 35557 K/Sip/1984, yang pada intinya 
mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi hanya mengulang-
ulang fakta dan bukti. Keberatan yang demikian tidak dapat 
dibenarkan, karena Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi 
tidak berwenang memeriksa hal yang berkenan dengan 
hasil penilaian pembuktian, sebab hal itu tidak tunduk pada 
pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009. Oleh karena hanya 
memeriksa dan mengadili penerapan hukum yang dilakukan 
oleh putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi 
yang sifatnya terakhir dan bukan pemeriksaan fakta, maka 
pemeriksaan kasasi yang dilakukan oleh Hakim Agung pada 
Mahkamah Agung sering disebut sebagai judex yuris, yakni 
hakim yang memeriksa dan mengadili masalah penerapan 
hukum.



BAB 4: Kasasi Perkara Perdata

23

F. Tata Cara
Adapun tata cara permohonan kasasi ke Mahkamah 

Agung adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi diajukan secara tertulis kepada 
Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah 
memutus perkaranya (Pasal 46 ayat (1) UU No. 3 Tahun 
2009).

2. Dalam praktiknya, maka jika penggugat atau tergugat 
mengajukan permohonan di tingkat kasasi, penggugat 
atau tergugat mengisi formulir yang telah disediakan oleh 
Panitera.

3. Untuk mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat 
kasasi, permohonan harus terlebih dahulu membayar biaya 
perkara. Setelah membayar biaya perkara permohonan 
pemeriksaan di tingkat kasasi oleh Panitera dalam daftar 
perkara (Pasal 46 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009).

4. Selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 
setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera memberikan 
secara tertulis mengenai permohonan pemeriksaan di 
tingkat kasasi tersebut kepada pihak lawan dari pemohon 
(Pasal 46 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009).

5. Dalam pengajuan permohonan pemeriksaan di tingkat 
kasasi tersebut, pemohon wajib mengajukan pula memori 
kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah 
permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi dicatat dalam 
buku daftar perkara (Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 
2009). Pengajuan memori kasasi bersifat imperatif dan 
karenanya merupakan salah satu syarat untuk mengajukan 
permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi. Dalam memori 
kasasi harus disebutkan atau dicantumkan alasan-alasan 
untuk mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat 
kasasi sebagaimana telah ditentukan secara terbatas atau 
limitatif dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009. 
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14 Tahun 
2010, pemohon kasasi diminta untuk menyerahkan soft 
copy memory kasasi dan hard copy memory kasasi.
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6. Setelah panitera menerima memori kasasi dari pemohon, 
maka selanjutnya panitera mengirimkan salinan memori 
kasasi kepada pihak lawan dari pemohon (Pasal 47 ayat (2) 
UU No. 3 Tahun 2009).

7. Pihak lawan dari pemohon mempunyai hak untuk 
mengajukan surat jawaban atau kontra memori kasasi 
kepada panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) 
hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi 
(Pasal 47 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009).

8. Selanjutnya, setelah menerima memori kasasi dan kontra 
memori kasasi, panitera mengirimkan permohonan 
pemeriksaan di tingkat kasasi, memori kasasi, kontra 
memori kasasi beserta berkas perkaranya kepada 
Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari (Pasal 48 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009).

9. Jika sebelum berkas perkara dikirimkan ke Mahkamah 
Agung, permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi dicabut, 
maka berkas perkara tidak perlu diteruskan ke Mahkamah 
Agung (Pasal 49 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009).

G. Pemeriksaan
Mahkamah Agung memeriksa dan memutus perkara 

di tingkat kasasi dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
hakim. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2009, 
mengatur bahwa:

(1) Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, 
berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu 
Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para 
saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama 
atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara 
tersebut mendengar para pihak atau para saksi.

(2) Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan 
Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka 
dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan 
Tingkat Pertama.
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Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 
Tahun 2009, mengatur bahwa:

“Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan 
permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) 
huruf a, maka Mahkamah Agung menyerahkan 
perkara tersebut kepada Pengadilan lain yang 
berwenang memeriksa dan memutusnya.”

Adapun berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 
2009, mengatur bahwa:

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

Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009, 
mengatur bahwa:

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat 
dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang 
berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

H. Putusan
Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009, 

mengatur bahwa:
“Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah 
Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut 
kembali oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, 
pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan 
kasasi dalam perkara itu meskipun tenggang waktu 
kasasi belum lampau.”

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 UU No. 3 Tahun 2009, 
mengatur bahwa:

“Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung 
tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh 
pemohon kasasi dan dapat memakai alasan-alasan 
hukum lain.”
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Yang dimaksud dengan “alasan-alasan hukum lain” di sini 
adalah alasan-alasan hukum yang tidak dipergunakan sebagai 
dasar hukum dalam mengajukan permohonan pemeriksaan 
di tingkat kasasi oleh pemohon seperti yang terdapat dalam 
memori kasasi, tetapi masih tetap terbatas pada alasan-alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 
2009. 

Setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 
terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi yang 
diajukan oleh pemohon, maka lebih lanjut berdasarkan Pasal 
53 UU No. 3 Tahun 2009, mengatur bahwa:

(1) Salinan putusan dikirimkan kepada Ketua Pengadilan 
Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut.

(2) Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat 
Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan 
dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat 
Pertama tersebut.
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A. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan untuk melakukan 

pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkara 
perdata yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan 
umum, yaitu mulai dari Pasal 66 sampai dengan Pasal 77 ayat 
(1) UU No. 3 Tahun 2009.

B. Pemohon
Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009, 

yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan 
kembali adalah:

1. Penggugat atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang 
secara khusus dikuasakan untuk itu.

2. Tergugat atau ahli waris atau seorang wakilnya yang secara 
khusus dikuasakan untuk itu.

Sehubungan dengan ketentuan di atas, berdasarkan 
Pasal 68 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009, mengatur bahwa:

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

C. Putusan Pengadilan yang Dapat Diajukan Pemeriksaan 
Peninjauan Kembali

Berdasarkan Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009, dapat dipahami 
bahwa putusan yang dapat diajukan permohonan peninjauan 
kembali adalah putusan pengadilan “yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap”. Dalam hal ini, putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah terhadap 

BAB 5
PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA
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putusan pengadilan tersebut sudah tidak ada lagi upaya hukum 
biasa yang dapat dipergunakan oleh para pihak.

D. Alasan
Berdasarkan Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2009, mengatur 

bahwa 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;

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.

Agar lebih memahami ketentuan di atas, maka perlu 
diketahui uraian alasan-alasannya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dapat mempergunakan alasan ini sebagai alasan 
untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, 
putusan pengadilan tersebut adalah merupakan putusan 
pengadilan yang dijatuhi atas dasar kebohongan atau tipu 
muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan dari pemohon. 
Oleh karena itu, alasan tersebut tidak dapat dipergunakan 
sebagai alasan untuk mengajukan permohonan 
pemeriksaan peninjauan kembali jika terdapat salah satu 
dari apa yang disebutkan di bawah ini:
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a. Pihak lawan dan pemohon dalam proses pemeriksaan 
di sidang pengadilan memang benar telah melakukan 
kebohongan atau tipu-muslihat, tetapi putusan 
pengadilan tidak sampai dijatuhkan atas dasar 
kebohongan atau tipu-muslihat yang telah dilakukan 
oleh pihak lawan dari pemohon.

b. Putusan pengadilan yang diajukan permohonan 
pemeriksaan peninjauan kembali dijatuhkan tidak 
semata-mata atas dasar kebohongan atau tipu-muslihat 
yang telah dilakukan oleh pihak lawan dari pemohon.

c. Kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh 
pihak lawan dari pemohon, telah diketahui oleh 
pemohon sebelum perkaranya diputus.

Adanya kebohongan atau tipu muslihat tersebut, sudah 
tentu harus dapat dibuktikan oleh pemohon. Untuk 
membuktikan adanya kebohongan atau tipu muslihat 
tersebut, perlu terlebih dahulu ada putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Untuk dapat mempergunakan alasan ini sebagai alasan 
untuk mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan 
kembali, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Surat-surat bukti ditemukan setelah perkara diputus.
b. Sudah tentu yang dimaksud dalam hal ini adalah 

surat-surat bukti ditemukan setelah putusan terhadap 
perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Surat-surat bukti yang sifatnya menentukan.
d. Artinya terbukti atau tidak terbukti perkara tersebut 

tergantung semata-mata dari adanya surat-surat bukti 
yang dimaksud.

e. Hari dan tanggal surat bukti itu ditemukan, harus 
dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh 
pejabat yang berwenang.

3. Berdasarkan Pasal 178 HIR ayat (3), Pasal 189 ayat (3) RBg, 
dan Pasal 50 Rv, dapat dipahami bahwa putusan ultra vires 
adalah putusan yang berada di luar ruang lingkup gugatan 
(beyond the scope of the claim) atau melampaui kewenangan 
hukum (exess of legal power or authority). Apabila terdapat 
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putusan yang mengabulkan tentang hal yang tidak dituntut 
dalam gugatan, maka berdasarkan ketentuan ini dapat 
dijadikan alasan mengajukan permohonan pemeriksaan 
peninjauan kembali terhadap putusan tersebut (M. Y. 
Harahap, 2008:459).

4. Berdasarkan Pasal 50 Rv, Pasal 178 ayat (2) HIR, dan 
Pasal 189 ayat (2) RBg, dapat dipahami bahwa hakim 
tidak memutus menolak atau menerima permohonan 
provisi, permintaan sita, permintaan putusan serta-merta, 
permohonan rekonvensi, tanpa dipertimbangkan sebab-
sebabnya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan 
permohonan peninjauan kembali.

5. Menurut M. Y. Harahap (2008:461-465), alasan permohonan 
pemeriksaan kembali harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut:
a. Terdapat dua atau lebih putusan yang saling 

bertentangan. Putusan tersebut tidak mesti antara 
putusan perdata dengan perdata, namun juga bisa 
dengan putusan pidana;

b. Pihak yang terlibat dalam putusan yang saling 
bertentangan tersebut adalah sama;

c. Mengenai soal atau dasar yang sama;
d. Oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya;
e. Putusan yang terakhir yang bertentangan tersebut 

telah berkekuatan hukum tetap.
Jika permohonan pemeriksaan peninjauan kembali atas 
adanya pertentangan putusan yang lama dengan yang 
baru dibenarkan, maka dalam pemeriksaan peninjauan 
kembali, putusan yang baru akan dibatalkan dan para 
pihak dikembalikan dalam keadaan sebelum putusan yang 
baru dijatuhkan (S. Soedirjo, 1986:32).

6. Alasan permohonan ini dianggap oleh para pihak sangat luas 
jangkauannya, karena apa saja pertimbangan dan pendapat 
yang tertuang dalam putusan dapat dikonstruksikan dan 
direkayasa sebagai kekhilafan atau kekeliruan. Namun 
demikian, M. Y. Harahap (2008:468) berpendapat bahwa 
penafsiran dan perbedaan pendapat tidak sama dengan 
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kekhilafan atau kekeliruan nyata, namun membenarkan 
sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum termasuk 
ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan nyata.

 E. Tenggang Waktu
Berdasarkan Pasal 69 UU No. 3 Tahun 2009, mengatur 

bahwa 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 putusan yang terakhir dan 
bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

F. Tata Cara
Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009, 

mengatur bahwa:
“Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh 
pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua 
Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam 
tingkat pertama dengan membayar biaya perkara 
yang diperlukan.”

Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009, 
mengatur bahwa:

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

Selanjutnya berdasarkan Pasal 72 UU No. 3 Tahun 2009, 
mengatur bahwa:

(1) 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.

(2) Tenggang waktu bagi fihak lawan untuk mengajukan 
jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a 
adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya 
salinan permohonan peninjauan kembali.

(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.

(5) Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan 
surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain 
dengan Mahkamah Agung.
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G. Pemeriksaan
Berdasarkan Pasal 73 UU No. 3 Tahun 2009, mengatur bahwa:

(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.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 74 UU No. 3 Tahun 2009, 
mengatur bahwa:

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

H. Putusan
Setelah menjatuhkan putusan, maka berdasarkan Pasal 

75 UU No. 3 Tahun 2009, mengatur bahwa:
“Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan 
atas permohonan peninjauan kembali kepada 
Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam 
Tingkat Pertama dan selanjutnya Panitera Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan 
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putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan 
putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan 
salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 
(tiga puluh) hari.”

I. Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan 
Peninjauan Kembali

Pada prinsipnya, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No. 3 
Tahun 2009, mengatur bahwa “permohonan peninjauan kembali 
dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.

Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah 
Agung No. 10 Tahun 2009, dapat dipahami bahwa:

1. Apabila diajukan peninjuan kembali terhadap perkara yang 
sama lebih dari satu kali, maka Ketua Pengadilan Negeri 
dengan penetapan menyatakan bahwa permohonan tidak 
diterima dan berkasnya tidak dikirim ke Mahkamah Agung; 

2. Apabila terhadap satu objek terdapat dua atau lebih 
putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan baik 
dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana dan 
di antaranya ada yang diajukan Peninjauan Kembali, maka 
Peninjauan Kembali tersebut dapat diterima.

Lebih lanjut, berdasarkan angka 5 Rumusan Hukum 
Kamar Perdata Umum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 
No. 4 Tahun 2016, yang mengatur bahwa ketentuan terhadap 
angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 
tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut:

“Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali 
kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan 
hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan 
yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan 
peninjauan kembali, dapat diterima secara formil 
walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat 
peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana, 
agama dan tata usaha negara.”
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A. Dasar Hukum
Upaya hukum permohonan kasasi demi kepentingan 

hukum sebagai upaya hukum luar biasa diatur dalam Pasal 45 
UU No. 3 Tahun 2009 dan Pasal 35 huruf d Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia.

B. Pemohon
Pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan 

kasasi demi kepentingan hukum hanya Jaksa Agung karena 
jabatannya. Dengan demikian, penggugat atau tergugat tidak 
mempunyai hak untuk mengajukan pemeriksaan kasasi 
demi kepentingan hukum. Adapun permohonan kasasi demi 
kepentingan hukum hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 3 Tahun 
2009.

C. Putusan Pengadilan yang Dapat Diajukan Pemeriksaan 
Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009, 
mengatur bahwa:

“Permohonan kasasi demi kepentingan hukum 
dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya 
dalam perkara perdata atau tata usaha negara 
yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat 
Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di 
Lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksudkan 
Pasal 44 ayat (1) huruf a.”

BAB 6
KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM 

DALAM PERKARA PERDATA
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Ketentuan di atas dapat dipahami bahwa putusan yang 
dapat diajukan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum 
adalah putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau Putusan 
Pengadilan Tingkat II “yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap”. Dalam hal ini, sudah tidak ada lagi upaya hukum biasa 
yang dapat dipergunakan oleh para pihak.

D. Tenggang Waktu
Tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang 

tenggang waktu yang harus dipenuhi oleh Jaksa Agung karena 
jabatannya, jika mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi 
demi kepentingan hukum. Ketentuan mengenai tenggang 
waktu yang ada, hanya mengenai ketentuan tentang waktu 
untuk mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi 
yang bukan demi kepentingan hukum.

Dengan demikian, dapat saja Jaksa Agung karena 
jabatannya mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi 
demi hukum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya 
pemberitahuan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.

E. Alasan
Alasan yang dipergunakan oleh Jaksa Agung untuk 

mengajukan permohonan pemeriksaan kasus adalah “demi 
kepentingan hukum”. Oleh karena itu, alasan dari Jaksa 
Agung untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi 
demi kepentingan hukum tidak terikat pada hanya alasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 3 Tahun 
2009 saja.

Dikatakan demi kepentingan hukum karena putusan 
yang diajukan permohonan pemeriksaan kasasi tersebut, sama 
sekali tidak akan mempengaruhi putusan pengadilan yang 
diajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum.

Permohonan pemeriksaan kasasi dengan alasan demi 
kepentingan hukum, diajukan dalam putusan pengadilan 
karena terdapat kesalahan-kesalahan yang jika tidak diadakan 
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perbaikan, dikhawatirkan akan diikuti oleh pengadilan yang 
lain.

Hal ini pun sejalan dengan kewenangan Kejaksaan 
pada Mahkamah Agung (Parket bij de Hoge Raad) pada masa 
Hindia Belanda. Kewenangan utama lembaga Parket bij de 
Hoge Raad adalah memberikan pendapat hukum kepada 
Mahkamah Agung dalam setiap perkara kasasi, mengajukan 
kasasi demi kepentingan hukum (cassatie in het belang der 
wet), serta menjadi penuntut apabila terdapat hakim yang 
diduga melakukan pelanggaran berat yang dapat berakibat 
pemberhentian jabatan. Pada pokoknya, kewenangan 
mengajukan kasasi demi kepentingan hukum adalah bentuk 
pengawasan Jaksa Agung terhadap putusan yang dikeluarkan 
oleh Mahkamah Agung, apabila putusan Mahkamah Agung 
tersebut dinilai memiliki kesalahan atau kekeliruan.

F. Tata Cara
Adapun tata cara untuk mengajukan permohonan 

pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum adalah sama 
dengan tata cara mengajukan permohonan kasasi bukan 
dengan alasan demi kepentingan hukum.

G. Pemeriksaan
Pemeriksaan terhadap adanya permohonan pemeriksaan 

kasasi demi kepentingan hukum adalah sama dengan 
pemeriksaan terhadap adanya permohonan pemeriksaan 
kasasi yang bukan demi kepentingan hukum.

H. Putusan
Putusan kasasi demi kepentingan hukum pada dasarnya 

mengikuti ketentuan tentang putusan kasasi yang bukan 
demi kepentingan hukum. Hanya saja, dalam putusan kasasi 
tersebut tidak boleh sampai merugikan pihak yang berperkara 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) UU No. 3 
Tahun 2009.
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A. Dasar Hukum
O. Bidara & M. P. Bidara (1987:107) menekankan bahwa 

dasar hukum untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga, 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/
Pasal 206 ayat (6) RBg, bahwa:

“Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan 
putusan juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil 
terhadap adanya hak miliknya atas benda-benda 
yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa 
tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan 
untuk ditetapkan, diajukan kepada dan diadili 
oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah 
hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan 
tersebut diajukan.”

Sementara oleh M. Y. Harahap (1993:14) mengatakan bahwa:
“Mengingat ketentuan yang mengatur tentang 
perlawanan pihak ketiga yang terdapat di dalam Pasal 
195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg tersebut 
sangat minim, maka Pasal 378 sampai dengan Pasal 
384 Rv juga dipergunakan sebagai dasar hukum 
untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga.”

B. Pemohon
Sehubungan dengan uraian terkait Pasal 195 ayat (6) 

HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg di atas, maka pihak ketiga yang 
dapat mengajukan perlawanan sebagaimana menurut M. Y. 
Harahap (1993:35) adalah:

1) Pihak yang langsung terlibat dalam proses putusan atau 
penetapan. Jenis perlawanan yang seperti ini disebutkan 

BAB 7
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dalam praktik “Partizen Verzet” atau “Perlawanan oleh Pihak”.
2) Pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses putusan 

atau penetapan. Pasal 196 ayat (6) HIR menyebutkan bahwa 
“perlawanan yang dilakukan orang lain”. Dalam praktek 
peradilan, perlawanan jenis ini lazim disebut “perlawanan 
pihak ketiga” atau “Derden Verzet”.

Selanjutnya, menurut M. Y. Harahap (1993:37) 
dikemukakan bahwa sebenarnya meskipun secara teoritis 
dimungkinkan dapat mengajukan perlawanan dalam bentuk 
partijen verzet, ditinjau dari segi teknik yustisial, sangat banyak 
kendala yang mesti dihadapi. 

Kendala teknik yang paling utama ialah “ne bis in idem” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 BW. Apabila dalam 
bentuk partijen verzet, putusan yang dilawan telah memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap, maka gugatan perlawanan sudah 
terjebak unsur ne bis in idem. Hal ini disebabkan karena dari segi 
subyek, objek maupun dari segi materi perkara sudah hampir 
pasti sama betul dengan yang terkandung dalam putusan yang 
dilawan dengan apa yang diajukan dalam gugatan perlawanan.

Mungkin karena alasan yang dikemukakan oleh M. Y. 
Harahap seperti disebutkan di atas, maka dalam praktik jarang 
dipergunakan upaya hukum yang berupa “perlawanan oleh 
pihak ketiga” atau dalam kepustakaan jarang dibahas tentang 
perlawanan pihak ini.

C. Objek yang Dilawan
Menurut M. Y. Harahap (1993:80), Pasal 195 ayat (6) 

HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg dapat dipahami bahwa objek dari 
perlawanan adalah:

1) Putusan (putusan akhir, eind vonis) Pengadilan. Yang 
dimaksud dengan putusan pengadilan di sini adalah 
baik putusan pengadilan karena adanya gugatan perkara 
(gugatan contentiosa) maupun putusan pengadilan karena 
adanya permohonan (gugatan voluntair).

2) Penetapan (beschikking) Pengadilan. Jika diikuti ketentuan 
yang terdapat dalam Pasal 196 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat 
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(6) maka untuk dapat dijadikan sebagai objek perlawanan, 
putusan atau penetapan tersebut harus “berdasarkan dalil 
tentang adanya hak-miliknya atas benda-benda yang disita 
itu” atau dengan perkataan lain putusan atau penetapan 
pengadilan tersebut harus memenuhi syarat merugikan 
harta benda milik dari perlawanan.

Syarat tersebut, tidak terdapat dalam ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 378 Rv. Dalam hal ini, Pasal 378 Rv 
dapat dipahami bahwa pihak-pihak ketiga berhak melakukan 
perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak 
mereka ... dan seterusnya.

Para ahli hukum seperti M. Y. Harahap (1993:42) dan 
S. Mertokusumo (1998:199) mengatakan bahwa putusan 
atau penetapan yang diajukan sebagai bentuk perlawanan 
tersebut, sudah cukup jika benar-benar telah merugikan harta 
benda milik dari pihak pelawan. Pendapat kedua ahli hukum 
tersebut dalam praktik selaras dengan Putusan Mahkamah 
Agung Republik Indonesia Nomor: 3216 K/Pdt/1986 tanggal 
28 Juli 1986, dimana membenarkan adanya perlawanan dari 
pihak ketiga terhadap sita eksekusi atas sebuah rumah yang 
diagunkan dengan hak fidusia (M. Y. Harahap, 1993:43).

Selanjutnya, M. Y. Harahap (1993:28) mengatakan 
bahwa pada asasnya pelembagaan perlawanan sebagai upaya 
hukum dalam proses peradilan, hanya semata-mata ditujukan 
untuk:

1. Melawan penyitaan.
a. Sita jaminan (conservatoir beslag);
b. Sita eksekusi (executorial beslag);
c. Sita marital (maritale beslag).

2. Melawan hukum.
a. Melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum yang pasti;
b. Melawan eksekusi grosse akta berdasarkan kekuatan 

Pasal 224 HIR;
c. Melawan eksekusi putusan perdamaian berdasarkan 

Pasal 130 HIR.
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D. Tenggang Waktu
Di dalam HIR/RBg tidak ditemukan ketentuan tentang 

waktu yang pasti untuk mengajukan perlawanan. Namun, dari 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 697 K/
Sip/1974 mengatakan bahwa sesuai dengan tata tertib beracara 
formalitas pengajuan “derden verzet” terhadap eksekusi harus 
diajukan sebelum executorial verkoop dilaksanakan, kalau 
eksekusi sudah selesai, upaya untuk membatalkan eksekusi 
mesti melalui gugatan biasa (M. Y. Harahap, 1993:29). Dalam 
hal ini, perlawanan harus diajukan sebelum putusan atau 
penetapan yang dilawan tersebut dijalankan atau dieksekusi.

Jika perlawanan diajukan sesudah putusan atau 
penetapan pengadilan yang dilawan dijalankan, maka upaya 
hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan biasa.

Khusus mengenai perlawanan terhadap penetapan 
pengadilan terhadap sita jaminan (conservatoir beslag), dapat 
diajukan selama proses pemeriksaan masih berlanjut, mulai 
dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi (M. Y. 
Harahap, 1993:95).

E. Tata Cara
Berdasarkan Pasal Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat 

(6) RBg, dapat dipahami bahwa tata cara untuk mengajukan 
perlawanan adalah sama dengan tata-cara untuk mengajukan 
gugatan perdata biasa.

F. Pemeriksaan
Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap diajukannya 

perlawanan adalah sama dengan pemeriksaan di sidang 
pengadilan terhadap perkara perdata.

G. Putusan
Jika perlawanan dikabulkan, maka eksekusi ditunda 

sampai putusan terhadap perlawanan memperoleh kekuatan 
hukum tetap. Akan tetapi sebaliknya, jika perlawanan tidak 
dikabulkan atau ditolak, maka bilamana putusan sudah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka eksekusi dijalankan.
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A. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan untuk melakukan 

pemeriksaan Keberatan Gugatan Sederhana dalam perkara 
perdata yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan 
umum, yaitu mulai dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 30 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 
2019).

B. Tenggang Waktu
Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019, 

mengatur bahwa:
“Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah 
pemberitahuan putusan.”

Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma No. 4 Tahun 
2019, menjelaskan bahwa “hari adalah hari kerja”.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 adalah 
permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja.

Apabila permohonan keberatan melewati jangka waktu 
7 (tujuh) hari, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Perma No. 4 
Tahun 2019 mengatur bahwa:

BAB 8
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“Permohonan keberatan yang diajukan melampaui 
batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima 
dengan penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan 
surat keterangan panitera.”

C. Tata Cara
Adapun tata cara mengajukan keberatan dalam gugatan 

sederhana, sebagaimana berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019 
adalah sebagai berikut:

1. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan 
mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di 
Kepaniteraan (Pasal 22 ayat (2)).

2. Kepaniteraan menerima dan memeriksa berkas 
permohonan keberatan yang disertai dengan memori 
keberatan (Pasal 23 ayat (1)).

3. Untuk mengajukan permohonan keberatan, pemohon 
harus terlebih dahulu membayar biaya perkara (Pasal 8 
ayat (2)). Setelah membayar biaya perkara permohonan 
pemeriksaan keberatan kemudian dicatat oleh Panitera 
dalam daftar perkara (Pasal 7 ayat (3)).

4. Pemberitahuan keberatan dan memori keberatan 
disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diterima permohonan 
oleh pengadilan (Pasal 24 ayat (1)).

5. Pihak termohon keberatan mempunyai hak untuk 
mengajukan surat jawaban atau kontra memori keberatan 
yang disampaikan kepada pengadilan dalam tenggang 
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya 
pemberitahuan keberatan (Pasal 24 ayat (2)).

D. Pemeriksaan 
Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019, 

mengatur bahwa:
“Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk 
memeriksa dan memutus permohonan keberatan, 
paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan 
dinyatakan lengkap.”
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Berdasarkan Pasal 26 Perma No. 4 Tahun 2019, mengatur 
bahwa:

(1) Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan 
pemeriksaan keberatan.

(2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:
a. putusan dan berkas gugatan sederhana;
b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
c. kontra memori keberatan.

(3) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan 
tambahan.

E. Putusan
Berdasarkan Pasal 28 Perma No. 4 Tahun 2019, mengatur 

bahwa:
“Putusan terhadap permohonan keberatan 
diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal penetapan Majelis Hakim.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 Perma No. 4 Tahun 
2019, mengatur bahwa:

(1) Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada 
para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.

(2) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung 
sejak disampaikannya pemberitahuan.

Adapun berdasarkan Pasal 30 Perma No. 4 Tahun 2019, 
mengatur bahwa:

“Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang 
tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau 
peninjauan kembali.”
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Upaya hukum sebagai hak yang dimiliki oleh pihak yang 
berperkara atau berkepentingan merupakan hak yang bersifat 
fakultatif. Dikatakan demikian, karena sewaktu-waktu, upaya 
hukum tersebut dapat dicabut. Pencabutan tersebut dapat 
dilakukan pada Upaya Hukum Biasa maupun Upaya Hukum Luar 
Biasa.

A. Banding
Dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (2008:6-
7), menjelaskan bahwa pencabutan permohonan banding 
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani 
oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila 
permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan 
menyertakan Akta Panitera. Pencabutan permohonan banding 
harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi 
disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera. 
Apabila telah dicabut, pemohon tidak dapat lagi mengajukan 
permohonan banding dalam perkara itu meskipun tenggang 
waktu menyatakan banding belum lampau.

B. Kasasi dan Kasasi Demi Kepentingan Umum
Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2009, mengatur bahwa:

(1) Sebelum permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah 
Agung, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali 
oleh pemohon, dan apabila telah dicabut, pemohon tidak 
dapat lagi mengajukan permohonan kasasi dalam perkara 
itu meskipun tenggang waktu kasasi belum lampau.

BAB 9
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(2) Apabila pencabutan kembali sebagaimana dimaksudkan 
ayat (1) dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan 
kepada Mahkamah Agung, maka berkas perkara itu tidak 
diteruskan kepada Mahkamah Agung.

Permohonan pencabutan oleh Pemohon Kasasi/PK 
yang perkaranya sudah diregister di Mahkamah Agung, harus 
disampaikan melalui pengadilan tingkat pertama dan dibuatkan 
akta pencabutan oleh Panitera Pengadilan, selanjutnya dikirim 
oleh pengadilan kepada Panitera Mahkamah Agung. Hal yang 
sama pun berlaku dalam proses pencabutan kasasi demi 
kepentingan umum.

C. Perlawanan maupun Perlawanan Pihak Ketiga
Tentang pencabutan perkara gugatan tidak diatur dalam 

RBg, sehingga dapat merujuk pada Pasal 271 dan Pasal 272 Rv. 
Berdasarkan Pasal 271 Rv, dapat dipahami bahwa pencabutan 
surat gugatan oleh Penggugat yang dilakukan sebelum Tergugat 
memberikan jawabannya, yang senyatanya kepentingan 
Tergugat belum tersentuh/terserang, maka pencabutan 
gugatan oleh Penggugat dapat dibenarkan/diperkenankan.

Berbeda dengan pencabutan upaya hukum banding dan 
kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 272 Rv, dapat 
dipahami bahwa pencabutan perlawanan tidak menghalangi 
penggugat untuk mengajukan kembali perlawanan ke 
pengadilan negeri.

D. Peninjauan Kembali
Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan 

kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan 
Negeri yang ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali. 
Apabila diajukan oleh kuasanya harus diketahui oleh prinsipal. 
Pencabutan permohonan peninjauan kembali harus segera 
dikirim oleh Panitera ke Mahkamah Agung disertai akta 
pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.

Berbeda dengan alasan pengajuan upaya hukum yang 
ditentukan secara limitatif (seperti upaya hukum kasasi), dalam 
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pencabutan upaya hukum, tidak diatur alasan-alasan yang 
dibenarkan untuk mencabut upaya hukum. Dalam praktiknya, 
para pemohon atau penggugat mengajukan pencabutan dengan 
alasan tidak ada lagi kepentingan atau sengketa yang perlu 
diperiksa dan diadili melalui jalur pengadilan. Pengaturan 
pencabutan upaya hukum hanya berkaitan dengan tata cara 
dan akibat hukum pencabutan upaya hukum. Sebagaimana 
dijelaskan di atas, selain akibat tidak dapat diajukannya upaya 
hukum untuk kedua kalinya (kecuali upaya hukum luar biasa), 
para pihak yang mengajukan pencabutan upaya hukum dikenai 
kewajiban membayar biaya perkara.
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Upaya hukum adalah salah satu bagian proses pemeriksaan 
di persidangan. Upaya hukum dalam perkara perdata merupakan 
hak bagi para pihak yang tidak puas terhadap penetapan ataupun 
putusan pengadilan baik pada tingkat pertama maupun tingkat 
kedua (banding). Tujuan pengajuan upaya hukum adalah untuk 
membuktikan ada tidaknya kesalahan dalam putusan yang diajukan 
upaya hukum. Dalam pengajuan upaya hukum tersebut memiliki 
tata caranya masing-masing yang pastinya memiliki konsekuensi 
gugurnya hak untuk mengajukan upaya hukum. Pengajuan upaya 
hukum yang tepat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara 
untuk membuktikan adanya kesalahan atau kekeliruan dari suatu 
putusan yang diajukan upaya hukum.

BAB 10
PENUTUP
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UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947

TENTANG

PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa peraturan peradilan ulangan, 
yang sekarang di Jawa dan Madura masih 
berlaku (Osamu/Sei/hi No. 1573), ternyata 
mengecewakan, maka dari itu perlu selekas 
mungkin diadakan peraturan baru untuk 
menggantinya;

Mengingat : Akan Osamu/Sei/Hi No. 1573 berhubung dengan 
Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

Mengingat pula : Akan Undang-Undang Dasar Pasal 24, Pasal 5 
ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) berhubung dengan 
Pasal IV Aturan Peralihan dan Maklumat Wakil 
Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN ULANGAN
DI JAWA DAN MADURA



BAB I
Hal Pengadilan district dan Pengadilan Kabupaten

Pasal 1

Dari segala pengadilan district dan pengadilan Kabupaten di Jawa 
dan Madura dapat diminta, dalam perkara perdata oleh salah satu 
dari fihak (partijen) yang berkepentingan dan dalam perkara 
pidana oleh terhukum atau Jaksa, supaya pemeriksaan perkara 
diulangi oleh Pengadilan Negara yang berkuasa dalam daerah 
hukum masing-masing.

Pasal 2

(1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan 
dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri yang berkuasa dalam empat belas hari, terhitung 
mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang 
berkepentingan.

(2) Setelah permintaan ini oleh Hakim Pengadilan Negeri 
diberitahukan kepada Hakim yang memutuskan dalam 
pemeriksaan tingkat pertama, turunan putusan dan semua 
surat-surat pemeriksaan harus segera dikirim kepada 
Pengadilan Negeri.

Pasal 3

(1) Dalam perkara perdata Hakim Pengadilan Negeri menyuruh 
memberitahukan kepada kedua belah fihak hari waktu perkara 
itu akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dengan perintah 
supaya pada hari itu mereka membawa saksi-saksi yang akan 
dimajukan untuk diperiksa. 

(2) Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan 
Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, 
termasuk surat-surat bukti, dan didengar kedua belah fihak 
dan para saksi.

(3) Setelah mempertimbangkan segala bukti, baik yang sudah 
diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama, maupun yang 
baru, Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dengan 
mengingat peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri dalam 
tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, terhitung 



mulai hari berikutnya, harus diberitahukan kepada Hakim yang 
memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

(4) Cara menjalankan putusan dalam pemeriksaan tingkat kedua 
ini sama dengan cara dalam pemeriksaan tingkat pertama.

Pasal 4

(1) Dalam perkara pidana terdakwa dan para saksi dipanggil oleh 
Jaksa, supaya datang dalam sidang Pengadilan Negeri yang 
waktunya ditetapkan oleh Hakim.

(2) Dalam pemeriksaan ulangan ini oleh Panitera dibacakan putusan 
Hakim tingkat pertama dan surat-surat yang bersangkutan, 
termasuk surat-surat bukti, dan didengar terdakwa dan para 
saksi.

(3) Selanjutnya pemeriksaan dijalankan dan putusan dijatuhkan 
secara sama dengan peraturan pemeriksaan Pengadilan Negeri 
dalam tingkat pertama, putusan mana dalam delapan hari, 
terhitung mulai hari berikutnya, harus diberitahukan kepada 
Hakim yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

(4) Cara menjalankan putusan ini sama dengan putusan Hakim 
dalam pemeriksaan tingkat pertama.

BAB II
Hal Pengadilan Kepolisian

Pasal 5

Dari putusan Pengadilan Kepolisian tidak dapat diadakan 
pemeriksaan ulangan.

BAB III
Hal Pengadilan Negeri

BAGIAN 1
Perkara Perdata

Pasal 6

Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura 
tentang perkara perdata, yang tidak ternyata, bahwa besarnya 
harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu 
dari fihak-fihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, 
supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang 
berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.



Pasal 7

(1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan 
dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, 
yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, 
kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, 
dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari 
pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.

(2) Bagi peminta yang tidak berdiam dalam karesidenan tempat 
Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo 
untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari.

(3) Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan 
biaya, maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari 
pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan 
tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

(4) Permintaan akan pemeriksaan di atas sudah lalu, demikian 
juga, jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar 
lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang 
syah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan 
Negeri tersebut.

Pasal 8

(1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan di luar hadir 
tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan 
melainkan hanya dapat mempergunakan hak perlawanan 
dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau 
penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat 
mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat 
pertama.

(2) Jika, dari sebab apapun juga tergugat tidak dapat 
mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat 
pertama, tergugat boleh diminta pemeriksaan ulangan.

Pasal 9

(1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan 
penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya 
bersama-sama dengan putusan penghabisan.



(2) Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya 
tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai 
putusan penghabisan.

Pasal 10

(1) Permintaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat 
oleh Panitera Pengadilan Negeri di dalam daftar.

(2) Panitera memberitahukan hal itu kepada fihak lawan yang 
minta pemeriksaan ulangan.

Pasal 11

(1) Kemudian selambat-lambatnya empat belas hari setelah 
permintaan pemeriksaan ulangan diterima, Panitera memberi 
tahu kepada kedua belah fihak, bahwa mereka dapat melihat 
surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor 
Pengadilan Negeri selama empat belas hari.

(2) Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat-
surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera 
Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 
satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.

(3) Kedua belah fihak boleh memasukkan surat-surat keterangan 
dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada 
Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja 
turunan dari surat-surat itu diberikan kepada fihak lawan 
dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk 
oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.

Pasal 12

(1) Permintaan idzin supaya tidak dibayar biaya dalam pemeriksaan 
ulangan harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat 
kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, 
beserta dengan surat keterangan dari salah seorang pegawai 
pamong praja yang berhak memberikannya dalam daerah 
tempat tinggalnya, bahwa ia tidak mampu membayar biaya, 
oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam empat belas 
hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan 
kepada yang berkepentingan, oleh fihak lain di dalam empat 
belas hari, terhitung mulai hari berikutnya pemberitahuan 
permintaan pemeriksaan ulangan.



(2) Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam 
daftar. 

(3) Di dalam empat belas hari sesudah dituliskan itu, maka Hakim 
Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan permintaan itu 
kepada fihak yang lain dan menyuruh memanggil kedua belah 
fihak supaya datang di muka Hakim tersebut.

(4) Jika peminta tidak datang, permintaan dianggap tidak ada.
(5) Jika peminta datang, ia diperiksa oleh Hakim, begitu juga fihak 

yang lain, jika ia datang.

Pasal 13

Surat pemeriksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang 
berhak memutuskan perkaranya dalam pemeriksaan tingkat kedua, 
selambat-lambatnya tujuh hari sesudah pemeriksaan selesai.

Pasal 14

Pengadilan Tinggi memberi putusan atas permintaan tersebut dan 
menyuruh memberitahukan selekas mungkin putusan itu kepada 
Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan 
memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan 
mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.

(2) Jika Hakim Pengadilan Negeri memutuskan, bahwa ia tidak 
berhak memeriksa perkaranya, dan Pengadilan Tinggi 
berpendapat lain, Pengadilan Tinggi dapat menyuruh 
Pengadilan Negeri memutuskan perkaranya atau memutuskan 
sendiri perkaranya.

(3) Panitera Pengadilan Tinggi mengirim selekas mungkin turunan 
putusan tersebut beserta dengan surat pemeriksaan dan surat-
surat lain yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang 
memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

(4) Cara menjalankan putusan ini sama dengan cara menjalankan 
putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.



BAGIAN 2
Perkara Pidana

Pasal 16

(1) Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura 
tentang perkara pidana, yang tidak memuat pembebasan dari 
tuntutan seluruhnya, dapat diminta oleh terdakwa untuk dirinya 
sendiri atau Jaksa yang bersangkutan untuk satu atau beberapa 
terdakwa supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan 
Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

(2) Terdakwa yang dihukum di luar hadir dapat juga minta 
pemeriksaan ulangan, jika ia belum memajukan perlawanan 
terhadap putusan itu, atau jika dari sebab apapun juga ia tidak 
dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan 
tingkat pertama.

(3) Jika Jaksa dari putusan, yang dijatuhkan di luar hadir 
terdakwa, minta pemeriksaan ulangan, terdakwa tidak dapat 
mempergunakan lagi hak perlawanan dalam pemeriksaan 
tingkat pertama.

(4) Pemeriksaan ulangan itu tidak mengubah putusan yang telah 
dijatuhkan kepada terdakwa lain.

Pasal 17

(1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan 
dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, 
yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan 
itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan 
putusan, dalam tujuh hari, terhitung mulai hari berikutnya hari 
pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.

(2) Permintaan itu oleh Panitera tersebut ditulis dalam sebuah surat 
keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera tersebut dan jika 
dapat, juga oleh peminta atau wakilnya, surat keterangan mana 
harus disertakan dengan surat-surat pemeriksaan perkara, dan 
juga dicatat dalam daftar.

Pasal 18

Jika Jaksa yang meminta pemeriksaan ulangan, maka hal ini harus 
selekas mungkin diberitahukan kepada terdakwa.



Pasal 19

Selama surat-surat pemeriksaan perkara belum dikirim ke 
Pengadilan Tinggi, permintaan pemeriksaan ulangan dapat dicabut 
kembali oleh Peminta, dan jika dicabut, tidak dapat diulangi lagi.

Pasal 20

(1) Selambat-lambatnya lima minggu, terhitung mulai hari 
berikutnya hari pengumuman putusan Pengadilan Negeri 
kepada yang bersangkutan, Panitera harus mengirimkan 
kepada Pengadilan Tinggi turunan putusan dan surat-surat 
pemeriksaan serta surat-surat bukti.

(2) Selama tujuh hari sebelum pengiriman surat-surat kepada 
Pengadilan Tinggi dan selama empat belas hari sesudah 
menerimanya surat-surat oleh Pengadilan Tinggi harus diberi 
kesempatan pada terdakwa atau wakilnya dan kepada Jaksa 
untuk membaca surat-surat tersebut.

(3) Mulainya berlaku tempo ini harus diberitahukan kepada 
terdakwa dan Jaksa oleh Panitera Pengadilan Negeri dan 
Panitera Pengadilan Tinggi.

Pasal 21

Pemeriksaan ulangan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan tiga 
Hakim, jika dipandang perlu dengan mendengar sendiri terdakwa 
atau saksi.

Pasal 22

Dalam perkara kejahatan yang terdakwanya menurut Undang-
undang dapat ditahan sementara, sejak permintaan pemeriksaan 
ulangan diajukan, Pengadilan Tinggilah yang menentukan ditahan 
atau tidaknya.

Pasal 23

Selama Pengadilan Tinggi belum memutuskan dalam pemeriksaan 
ulangan, terdakwa atau wakilnya dan Jaksa dapat menyerahkan 
surat-surat pembelaan atau keterangan kepada Pengadilan Tinggi.

Pasal 24

(1) Dalam pemeriksaan ulangan Pengadilan Tinggi dapat merubah 
surat tuntutan secara yang boleh dilakukan oleh Hakim 



Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat pertama.
(2) Atas perubahan surat tuntutan ini terdakwa harus didengar 

oleh Pengadilan Tinggi sendiri atau oleh Pengadilan Negeri 
atas perintahnya.

Pasal 25

(1) Jika menurut pendapat Pengadilan Tinggi ada kesalahan atau 
kealpaan atau kurang lengkap atau kurang kesempurnaan dalam 
pemeriksaan tingkat pertama, hal-hal ini harus diperbaiki.

(2) Dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan 
perbaikan ini oleh Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam 
pemeriksaan tingkat pertama, atau oleh salah satu Hakim dari 
Pengadilan Tinggi.

(3) Jika perlu, Pengadilan Tinggi dapat membatalkan perbuatan 
Hakim dalam tingkat pertama yang mendahului putusan 
penghabisan Pengadilan Negeri.

(4) Apabila hal ini terjadi, Pengadilan Negeri tersebut harus 
mengulangi pemeriksaan dalam tingkat pertama mulai dengan 
perbuatan yang dibatalkan tadi.

Pasal 26

(1) Setelah semua hal tersebut di atas dipertimbangkan dan 
dijalankan, Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, yaitu 
membenarkan atau merubah putusan Pengadilan Negeri atau 
membatalkannya dan mengadakan putusan sendiri.

(2) Jika pembatalan ini terjadi atas putusan Hakim Pengadilan 
Negeri, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, perkara 
harus dikembalikan kepada Hakim Pengadilan Negeri tersebut 
yang wajib memeriksa perkaranya.

Pasal 27

(1) Jika terdakwa dalam pemeriksaan ulangan dihukum oleh karena 
kejahatan yang terdakwanya menurut Undang-undang dapat 
ditahan sementara, Pengadilan Tinggi menentukan penahanan, 
langsungnya penahanan atau pemberhentian penahanan.

(2) Jika keadaan lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) 
Pengadilan Tinggi tidak boleh memerintahkan penahanan dan, 
jika terdakwa tertahan perintah penahanan harus dicabut.



Pasal 28

Putusan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan ini harus 
ditanda tangani oleh semua Hakim yang turut memeriksa dan oleh 
Panitera yang turut membantu pemeriksaan.

Pasal 29

(1) Turunan putusan ini beserta dengan surat-surat pemeriksaan 
harus selekas mungkin dikirim kepada Pengadilan Negeri yang 
memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.

(2) Isi putusan harus diberitahukan kepada terdakwa oleh Panitera 
Pengadilan Negeri selekas mungkin, pemberitahuan mana 
harus dicatat dalam putusan Pengadilan Negeri.

Pasal 30

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Pasal Peralihan

Dalam perkara-perkara yang pada waktu mulai berlakunya Undang-
undang ini berada dalam pemeriksaan ulangan, seberapa boleh 
harus diturut peraturan baru.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

Menteri Kehakiman,

SOESANTO TIRTOPRODJO

Diumumkan pada tanggal 24 Juni 1947.
Sekretaris Negara, 

A.G. PRINGGODIGDO

- Salinan sesuai dengan aslinya -



PENJELASAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947

Di jaman Belanda di Jawa dan Madura aturan peradilan ulangan ini 
termuat:

Untuk pengadilan district dalam “Reglement Rechterlijke 
Organisatie” (R.O.) Pasal 79 dan “Herziene Inlandsche Reglement” 
(H.I.R.) Pasal-Pasal 91-92 dan 93.

Untuk pengadilan Kabupaten dalam R.O. Pasal 83 dan H.I.R. Pasal 
111, 112 dan 115.

Untuk Pengadilan Negeri dalam R.O. Pasal-Pasal 96 dan 97, H.I.R. 
Pasal-Pasal 188-194, “Reglement Burgerlijke Rechtsvordering” 
Pasal-Pasal 355-361, dan “Reglement Strafvordering” Pasal-Pasal 
282-302g.

Di jaman Jepang semua aturan ini diganti dengan peraturan yang 
termuat dalam Osamu Sei/Hi/No. 1573, yang isinya dengan pendek 
ialah bahwa segala putusan dari pengadilan district, pengadilan 
Kabupaten, pengadilan Kepolisian dan pengadilan Negeri semua 
dapat diulangi pemeriksaannya oleh Pengadilan Tinggi sewaktu-
waktu dengan tidak terbatas temponya, dan lagi atas permintaan 
siapapun juga dan pula tidak atas permintaan seorang pun.

Akibatnya ialah bahwa kepastian hukum (rechtszekerheid) tidak 
dapat terjamin. Dalam perkara perdata (Civil) orang memang 
selalu menghadapi kemungkinan yang ia di kemudian hari akan 
dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi.

Dalam perkara pidana (kriminil) terdakwa selalu menghadapi 
kemungkinan, yang hukumnya akan ditambah. Jika ia mohon 
ampun, pemohon ampun dapat dibelokkan menjadi pemeriksaan 
ulangan sehingga mungkin hukumannya malahan ditambah.

Kekecewaan-kekecewaan ini sangat dirasakan oleh masyarakat 
kita, maka peraturan pemeriksaan ulangan bikinan Jepang ini 
seharusnya selekas mungkin diganti dengan peraturan baru. Untuk 
mudahnya, oleh karena peraturan baru harus segera diadakan, 
sebagian besar kita mengambil contoh dari peraturan di jaman 
Belanda.



Bedanya antara lain ialah, bahwa untuk Pengadilan District 
pemeriksaan ulangan tidak diserahkan kepada Pengadilan 
Kabupaten, melainkan kepada Pengadilan Negeri. Alasannya ialah 
bahwa Bupati yang banyak bukan ahli hukum dan Hakim Pengadilan 
Negeri semua adalah ahli hukum, yang tentunya boleh dianggap 
lebih cakap untuk memperbaiki peradilan dalam tingkat pertama 
dari pada yang bukan ahli hukum.

Di Sumatera dalam jaman Jepang juga diadakan aturan “pemeriksaan 
kembali” (Shansin) yang termuat dalam Pasal-Pasal 16 dan 17 
dari “Undang-undang tentang peraturan Hakim dan Mahkamah” 
(Sjihososjikirei), akan tetapi sifatnya ini seperti peraturan 
“herziening”, jadi peraturan peradilan dalam tingkat ketiga, oleh 
karena selain dari ini dilanjutkan sebagian besar dari aturan dulu 
tentang “appel”, dinamakan “ulang bicara”. Maka dari itu untuk 
Sumatera sementara belum perlu diadakan peraturan baru.

Ada baiknya kini ditegaskan, bahwa dengan berlakunya Undang-
Undang segala aturan-aturan yang bertentangan tidak berlaku lagi.

- Salinan sesuai dengan aslinya -



75

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 TAHUN 2009 

TENTANG 

KEKUASAAN KEHAKIMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 merupakan kekuasaan yang merdeka 
yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan; 

  b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman 
yang merdeka dan peradilan yang bersih serta 
berwibawa perlu dilakukan penataan sistem 
peradilan yang terpadu; 

  c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan kebutuhan hukum dan 



ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf 
c perlu membentuk Undang-Undang tentang 
Kekuasaan Kehakiman; 

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, 
Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN 
KEHAKIMAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya 
Negara Hukum Republik Indonesia. 

2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 



5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan 
peradilan tersebut. 

6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. 
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. 
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai 

kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu 
lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung yang diatur dalam undang-undang. 

9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang 
memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 
pengangkatannya diatur dalam undang-undang. 

BAB II 
ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN 

Pasal 2 

(1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 

(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila. 

(3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia 
adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. 

(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Pasal 3 

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim 
konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. 

(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain 
di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 



(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang. 

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha 
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

Pasal 5 

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. 

(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan 
berpengalaman di bidang hukum. 

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim. 

Pasal 6 

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, 
kecuali undang-undang menentukan lain.

(2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 
pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-
undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap 
dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang 
didakwakan atas dirinya. 

Pasal 7 

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari 
kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang. 

Pasal 8

(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, 
atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak 



bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim 
wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari 
terdakwa. 

Pasal 9

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa 
alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak 
menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, 
rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam 
undang-undang. 

Pasal 10 

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup 
usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. 

Pasal 11 

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. 

(2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. 

(3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan 
melakukan pekerjaan panitera. 

(4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut 
umum, kecuali undang-undang menentukan lain. 



Pasal 12 

(1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang 
menentukan lain. 

(2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan 
dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa 
dihadiri terdakwa. 

Pasal 13 

(1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk 
umum, kecuali undang-undang menentukan lain. 

(2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 

(3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum. 

Pasal 14 

(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim 
yang bersifat rahasia. 

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

(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai 
mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat 
dalam putusan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Mahkamah Agung. 

Pasal 15 

Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk 
kepentingan peradilan. 

Pasal 16 

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang 
termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan 



militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan 
peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut 
keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan 
diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 

Pasal 17 
(1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang 

mengadili perkaranya. 
(2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak 

seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang 
disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili 
perkaranya. 

(3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan 
apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda 
sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun 
telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, 
jaksa, advokat, atau panitera. 

(4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib 
mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan 
keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau 
hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan 
pihak yang diadili atau advokat. 

(5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari 
persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau 
tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik 
atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang 
berperkara. 

(6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan 
terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan 
sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) 
diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. 



BAB III 
PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 18 

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Pasal 19 

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan 
kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. 

Bagian Kedua 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya 

Pasal 20 

(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari 
badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan 
peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

(2) Mahkamah Agung berwenang:
a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang 

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua 
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang; dan

c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang undangan 

sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan 
pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung 
pada Mahkamah Agung. 



Pasal 21 

(1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah 
kekuasaan Mahkamah Agung. 

(2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial 
badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-
undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan 
masing-masing. 

Pasal 22 

(1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, 
dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan 
lembaga pemerintahan. 

(2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, 
dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan 
lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang. 

Pasal 23 

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi 
kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 
kecuali undang-undang menentukan lain. 

Pasal 24 

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat 
mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, 
apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan 
dalam undang-undang. 

(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan 
peninjauan kembali. 

Pasal 25 

(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi 
badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan 
agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 

(2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 



pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan 
perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak 
pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 26 

(1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding 
kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 
kecuali undang-undang menentukan lain. 

(2) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan 
pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan 
tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-
undang menentukan lain 

Pasal 27 

(1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu 
lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. 

(2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-
undang. 

Pasal 28 

Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 diatur dalam undang-undang. 



Bagian Ketiga 
Mahkamah Konstitusi 

Pasal 29 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. memutus pembubaran partai politik; 
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. 

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau 
Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum 
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 
tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
Presiden. 

(3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-
undang. 

(4) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi 
berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi. 

BAB IV 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM DAN HAKIM 

KONSTITUSI 

Bagian Kesatu 
Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi 

Pasal 30 

(1) Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan 
nonkarier. 



(2) Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang 
diusulkan oleh Komisi Yudisial. 

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim 
agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dalam undang-undang. 

Pasal 31 

(1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan 
pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang 
berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. 

(2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. 

Pasal 32 

(1) Hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang 
membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu 
dalam jangka waktu tertentu. 

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dalam undang-undang. 

Pasal 33 

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 
b. adil; dan 
c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. 

Pasal 34 

(1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh 
Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. 

(2) Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

(3) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. 



Pasal 35 

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim 
Konstitusi diatur dengan undang-undang. 

Bagian Kedua 
Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi 

Pasal 36 

Hakim dan hakim konstitusi dapat diberhentikan apabila telah 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. 

Pasal 37 

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim 
konstitusi diatur dalam undang-undang. 

BAB V 
BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN 

KEKUASAAN KEHAKIMAN 

Pasal 38 

(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya 
serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang 
fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman. 

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penyelidikan dan penyidikan; 
b. penuntutan; 
c. pelaksanaan putusan; 
d. pemberian jasa hukum; dan 
e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

(3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-
undang. 

BAB VI 
PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI 

Pasal 39 

(1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan 
pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 



Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman 
dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap 
pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. 

(3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh 
Mahkamah Agung. 

(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan 
Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. 

Pasal 40 

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan 
eksternal oleh Komisi Yudisial. 

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan 
pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku Hakim. 

Pasal 41 

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau 
Mahkamah Agung wajib: 
a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan; 
b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; 

dan 
c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang 

diperoleh. 
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan 
memutus perkara. 

(3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan 
Mahkamah Agung. 



(4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang. 

Pasal 42 

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. 

Pasal 43 

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode 
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung 
dan/atau Komisi Yudisial. 

Pasal 44 

(1) Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis 
Kehormatan Hakim Konstitusi. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan undang-undang. 

BAB VII 
PEJABAT PERADILAN 

Pasal 45 

Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di 
bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan/atau juru sita. 

Pasal 46 

Panitera tidak boleh merangkap menjadi: 
a. hakim; 
b. wali; 
c. pengampu; 
d. advokat; dan/atau 
e. pejabat peradilan yang lain. 

Pasal 47 

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, 
sekretaris, dan juru sita serta tugas dan fungsinya diatur dalam 
undang-undang. 



BAB VIII 
JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM 

Pasal 48 

(1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan 
hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 

(2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim 
konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 49 

(1) Hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan 
khusus. 

(2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

BAB IX 
PUTUSAN PENGADILAN 

Pasal 50 

(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 
putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

(2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta 
hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. 

Pasal 51 

Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara 
pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan 
panitera sidang. 

Pasal 52 

(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan 
biaya perkara dalam proses persidangan. 

(2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada 



para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan 
pelaksanaan putusan. 

Pasal 53 

(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung 
jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. 

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan 
pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. 

BAB X 
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN 

Pasal 54 

(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana 
dilakukan oleh jaksa. 

(2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata 
dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua 
pengadilan. 

(3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai 
kemanusiaan dan keadilan. 

Pasal 55 

(1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB XI 
BANTUAN HUKUM 

Pasal 56 

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh 
bantuan hukum. 

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang 
tidak mampu. 



Pasal 57 

(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum 
kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh 
bantuan hukum. 

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan 
sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-udangan. 

BAB XII 
PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN 

Pasal 58 

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar 
pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian 
sengketa. 

Pasal 59 

(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata 
di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase 
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 

(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan 
hukum tetap dan mengikat para pihak. 

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase 
secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah 
ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak 
yang bersengketa. 

Pasal 60 

(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur 
yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar 
pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 
konsiliasi, atau penilaian ahli. 



(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan 
dalam kesepakatan tertulis. 

(3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan 
dengan itikad baik. 

Pasal 61 

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan 
Pasal 60 diatur dalam undang-undang. 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 63 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan 
yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 

Pasal 64 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2009 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd.

PATRIALIS AKBAR 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 157 

- Salinan sesuai dengan aslinya -



PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 TAHUN 2009 

TENTANG 

KEKUASAAN KEHAKIMAN 

I. UMUM 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan 
dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting 
negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 
kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan 
ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan 
kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan 
bahwa: 

- Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. 

- Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat 
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai 
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 



- Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan 
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

- Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan 
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam 
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim. 

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, 
namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur 
secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan 
kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini 
juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan 
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 
juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan 
pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk 
memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan 
mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated justice 
system), maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman perlu diganti. 



Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai 
berikut: 

a. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait 
dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-
Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 

b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim 
konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan 
pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. 

d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai 
kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah 
satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah 
Mahkamah Agung. 

e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara 
dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. 

f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari 
keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos 
bantuan hukum pada setiap pengadilan. 

h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan 
kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi. 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 
Ayat (1) 

Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah sesuai dengan 
Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara 



berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan 
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah 
pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan 
dengan cara efisien dan efektif.
Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya 
perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 
Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya 
ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara 
di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan 
kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. 

Pasal 3 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah 
bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari 
segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim 
dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa 
keadilan masyarakat. 



Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Yang dimaksud dengan “kekuasaan yang sah” adalah aparat 
penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan 
dan penyidikan berdasarkan undang-undang. Dalam 
proses penyelidikan dan penyidikan ini termasuk juga di 
dalamnya penyadapan. 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan 
dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik 
atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang 
dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang 
dilakukannya. 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan 
hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada 
kedudukan semula yang menyangkut kehormatan, 
nama baik, atau hak-hak lain. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 



Pasal 12 
Ayat (1) 

Ketentuan ini berlaku bagi pengadilan tingkat pertama. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Saling memberi bantuan dilakukan antara lain dalam 
hal administrasi berkas perkara, inventarisasi putusan 
pengadilan dan penggunaan sumber daya manusia. 

Pasal 16 
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah 
dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh 
tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian terletak 
pada kepentingan militer, perkara tersebut diadili oleh 
pengadilan di lingkungan peradilan militer, namun jika 
titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan 
umum, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan di 
lingkungan peradilan umum. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “kepentingan langsung atau 
tidak langsung” adalah termasuk apabila hakim atau 
panitera atau pihak lain pernah menangani perkara 



tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan 
pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Yang dimaksud dengan “berbeda” dalam ketentuan 
ini adalah majelis hakim yang tidak terikat dengan 
ketentuan pada ayat (5). 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji 
Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah dari undang-undang. 
Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi 
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan 
perundang-undangan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan 
perundang-undangan. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 



Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” 
antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) 
dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim 
dalam menerapkan hukumnya.

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain 
adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan 
hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, 
pengadilan hubungan industrial dan pengadilan 
perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, 
serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan 
peradilan tata usaha negara. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 



Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan 
memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan 
kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “hakim karier” adalah hakim 
yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan 
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 
yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung. 
Yang dimaksud dengan “hakim nonkarier” adalah hakim 
yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “merangkap jabatan” antara 
lain: 
a. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan 

dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya; 
b. pengusaha; dan 



c. advokat. 
Dalam hal Hakim yang merangkap sebagai pengusaha 
antara lain Hakim yang merangkap sebagai direktur 
perusahaan, menjadi pemegang saham perseroan atau 
mengadakan usaha perdagangan lain. 

Pasal 32 
Ayat (1) 

Yang dimaksud “dalam jangka waktu tertentu” adalah 
bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan. 
Tujuan diangkatnya hakim ad hoc adalah untuk 
membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan 
keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, 
kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan 
industrial, telematika (cyber crime). 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara 
lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga 
pemasyarakatan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 



Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pengawasan tertinggi” adalah 
meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung 
terhadap semua badan peradilan yang berada di 
bawahnya. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Yang dimaksud dengan “mutasi” dalam ketentuan ini 
meliputi juga promosi dan demosi. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 



Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” 
adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, 
panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan 
pejabat struktural lainnya. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam 
melaksanakan tugasnya” adalah hakim dan hakim 
konstitusi diberikan penjagaan keamanan dalam 
menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim 
dan hakim konstitusi harus diberikan perlindungan 
keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian 
agar hakim dan hakim konstitusi mampu memeriksa, 
mengadili dan memutus perkara secara baik dan 
benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak 
manapun. Jaminan kesejahteraan meliputi gaji pokok, 
tunjangan, biaya dinas, dan pensiun serta hak lainnya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 



Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “instansi yang terkait” antara 
lain lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan 
kejaksaan. 
Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua 
pengadilan yang bersangkutan dikenakan sanksi 
administratif berupa teguran tertulis dari Ketua 
Mahkamah Agung. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah 
pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang 
meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan 
kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan 
tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari 
keadilan (yang tidak mampu). 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “pencari keadilan yang tidak 
mampu” adalah orang perseorangan atau sekelompok 
orang yang secara ekonomis tidak mampu yang 
memerlukan jasa hukum untuk menangani dan 
menyelesaikan masalah hukum. 

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 



Pasal 59 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini 
termasuk juga arbitrase syariah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5076

- Salinan sesuai dengan aslinya -




