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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Hukum merupakan kaidah atau norma yang hidup dalam masyarakat 

baik tertulis maupun tidak tertulis/lisan, di mana norma tersebut bertujuan 

untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tentram. Apabila 

seseorang telah dilanggar haknya, maka orang tersebut dapat menggunakan 

hukum untuk memulihkan kedudukannya (restitutio in integretum).
1
 Hal ini 

dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Pengadilan 

bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan 

kepadanya dan tidak boleh menolaknya dengan dalih tidak ada hukumnya.
2
 

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang (equality before the law). Pengadilan juga membantu para pencari 

keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 

dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.  

Terdapat satu kasus sengketa perdata  yang diajukan ke Pengadilan 

Negeri Pariaman mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum yang 

diajukan oleh Muslim dalam hal ini bertndak untuk diri sendiri dan selaku 

mamak kepala waris dalam kaumnya (Penggugat) melawan : 

                                                           
1
 Dr. Marwan Mas, SH., MH., Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor,  2011,  Hal 111. 

2
 Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 
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A. 1.  St. Mek Ilu (Tergugat A1) 

2.  N. Dt. Kando Marajo (alm) atau penggantinya sepanjang adat 

yakni Bachtiar Dt. Kando Marajo (Tergugat A2) 

3.  Ali Umar (Tergugat A3) 

4.  Fatimah (Tergugat A4) 

5.  Mariani (Tergugat A5) 

6.  Bujang (Tergugat A6) 

B. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, qq Kepala Badan Pertanahan 

Nasional qq Kepala Badan Pertanahan Nasional Tingkat 1 Sumatera 

Barat qq Kepala Badan Pertanahan Daerah Tingkat II Kabupaten 

Padang Pariaman, selanjutnya disebut Tergugat B. 

C. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, qq Bank Rakyat Indonesia qq 

Kanwil Bank Rakyat Indonesia Sumatera Barat qq. Kepala Unit Bank 

Rakyat Indonesia Lubuk Alung, selanjutnya disebut Tergugat C. 

Kasus ini bermula ketika Tergugat menguasai secara melawan hukum 

tanah pusaka tinggi milik Kaum Penggugat. Tanah pusaka tinggi adalah hak 

kebendaan bersama atas tanah oleh para anggota kaum/suku, yang berlaku 

di daerah Minangkabau. Gugatan tersebut diperiksa dan diadili di 

Pengadilan Negeri Pariaman, di bawah Regester 

No.14/PDT.G/1991/PN.PRM. Dalam Amar putusannya, Pengadilan Negeri 

Pariaman menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet 
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ontvankelijke verklaard) karena gugatan yang diajukan oleh penggugat 

kurang pihak. Dari Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut, pihak 

Penggugat mengajukan upaya hukum Banding. Putusan Pengadilan Tinggi 

Padang yang memeriksa permohonan Banding Pihak Penggugat 

menyatakan dalam Amar Putusannya yaitu membatalkan putusan 

Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 30 November 1991 dan mengadili 

sendiri, yang amarnya menyatakan, antara lain : memerintahkan kepada 

Pegadilan Negeri Pariaman untuk membuka kembali persidangan dengan 

memanggil pihak-pihak yang tersangkut dalam perkara ini dan agar 

Pengadilan Negeri Pariaman memeriksa dan memutus pokok perkara, dan 

memerintahkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pariaman.  

Oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Padang pada tingkat Banding 

tersebut di atas memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk 

memeriksa dan memutus pokok perkara dan berkas perkaranya 

dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Pariaman, maka Pengadilan 

melakukan pemeriksaan kembali untuk kedua kalinya dengan nomer 

register yang sama dengan perkara terdahulu (tanpa perubahan gugatan, 

sedangkan pada putusan pertama dinyatakan tidak dapat diterima karena 

subyeknya kurang lengkap), Maka sudah bisa dibayangkan bahwa Putusan 

Pengadilan Tinggi Padang tersebut akan memiliki potensi masalah baik 

dalam segi eksekusinya maupun dalam segi hukum acaranya.  

Hakim diberikan kemandirian oleh Konstitusi sebagaimana tertuang 

dalam pasal 3 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman. Dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan 
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kekuasaan yang merdeka, artinya bebas dari pengaruh, campur tangan dan 

tekanan fisik maupun psikis dari pihak luar (independent justice).
3
 Di 

samping itu, putusan hakim juga harus dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya dari segi keilmuan, segi formal perundang-undangan dan segi 

keadilan. Secara moral tanggung jawab tersebut putusan adalah kepada diri 

sendiri, masyarakat dan Tuhan yang Maha Kuasa. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menulis tentang: 

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI 

PADANG ATAS PERKARA No. 40/Pdt.G/1992/PT.PDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 UUD 1945 Bab IX tentang  kekuasaan  kehakiman Pasal 24 ayat 1 hasil perubahan ketiga disahkan 

10  November  2001. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Dalam proses persidangan, apabila para pihak yang bersengketa merasa 

tidak puas dengan Putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), maka para 

pihak dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum dibedakan menjadi 2 

yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum luar biasa. Upaya hukum 

biasa adalah Banding dan Kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa 

adalah Peninjauan Kembali (Request civil). Upaya hukum Banding 

diadakan oleh pembuat Undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim 

yang mana adalah seorang manusia biasa, membuat kesalahan dalam 

menarik fakta hukum atau kesalahan dalam mempertimbangkan fakta 

dengan dasar hukum yang dipakai sehingga masalah dalam menjatuhkan 

suatu putusan
4
. Ketentuan mengenai upaya hukum banding diatur dalam 

Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 

26) dan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha 

Negara Pasal 122-Pasal 130.
5
 Sedangkan upaya hukum Kasasi menurut 

Soepomo adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan 

membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim 

pada tingkat-tingkat tertinggi (Retno Wulan Sutantio dan Iskandar 

Oeripkartawinata, 1989:157)
6
. Awalnya upaya hukum kasasi diatur dalam 

                                                           
4
 Moh.Taufik Makarao SH, MH.,  Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2004,  

hal 164. 

5
 Ibid., hal 165. 

6
 Ibid., hal 189.  
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Undang-undang No. 1 tahun 1950 yang kemudian tidak berlaku karena 

dikeluarkannya Undang-undang No. 13 tahun 1965 kemudian Undang-

undang No. 13 tahun 1965 diganti dengan Undang-undang No. 14 tahun 

1985
7
, tentang Mahkamah Agung. (untuk Peradilan Umum diatur dalam 

Pasal 43 – 54) . 

Pada awalnya, Penggugat Muslim menyalang pinjamkan tanahnya 

kepada tergugat. Salang pinjam dalam adat Minangkabau sama dengan 

gadai mnyerahkan kenikmatan atas tanah kepada pihak kreditur dengan 

imbalan sejumlah uang selama jangka waktu tertentu dengan kewajiban 

untuk menebus uang gadai tersebut. Tanah yang disalang pinjamkan 

tersebut, disertifikatkan oleh Tergugat tanpa setahu dan seizin penggugat. 

Penggugat pun menggugat tergugat. Dalam pemeriksaan pertama di 

Pengadilan Negeri Pariaman dengan register perkara No. 14/pdt/G/1991/PN 

.PRM tertanggal 30 November 1991 Pengadilan Negeri Pariaman 

menjatuhkan putusan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dunyatakan 

tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). 

Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan dalam putusannya bahwa 

gugatan dari penggugat (Muslim) tidak dapat diterima karena terdapat 

pihak lain yang menempati obyek sengketa tapi tidak dimasukkan sebagai 

tergugat dalam surat gugatan penggugat. Putusan itu didasarkan kepada 

pertimbangan bahwa pada saat pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, 

diketahui adanya pihak lain yang menempati obyek sengketa tersebut. Oleh 

                                                           
7
 ibid 
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karena pihak penggugat tidak menerima putusan dari Pengadilan Negeri 

Pariaman, maka penggugat menempuh upaya hukum Banding. Dalam 

pemeriksaan  Banding No. 40/pdt.G/1992/PT PDG tertanggal 18 Mei 1992 

tersebut, Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya membatalkan 

putusan Pengadilan Negeri Pariaman dan mengadili sendiri memerintahkan 

kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk membuka persidangan kembali 

dengan memanggil pihak-pihak yang tersangkut dalam perkara ini dan agar 

Pengadilan Negeri Pariaman memeriksa dan memutus pokok perkara dan 

mengembalikan berkas kepada Pengadilan Negeri Pariaman. 

Karena tidak puas dengan Putusan Banding tersebut Penggugat 

mengajukan permohonan kasasi. Dalam amar putusan kasasi No. 

462/K/pdt/1993 tertanggal 24 Agustus 1993 Mahkamah Agung menolak 

permohonan Kasasi yang diajukan pemohon yang diwakili oleh kuasanya 

dan menghukum pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat Kasasi. 

Kemudian Pengadilan Negeri Pariaman membuka kembali persidangan 

berdasarkan putusan dari Pengadilan Tinggi No. 462/K/pdt/1993 tertanggal 

24 Agustus 1995 dan dalam amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri 

Pariaman mengabulkan gugatan dari penggugat untuk sebagian. Tergugat 

yang terkejut dengan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut (karena 

merasa sudah ‘menang’ dalam putusan terdahulu), mengajukan upaya 

hukum. Dan pihak tergugat dikalahkan dalam upaya hukum Banding dan 

Kasasi. 
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Dalam kasus di atas, terdapat dua putusan yang berbeda dan dilakukan 

dua kali persidangan. Putusan yang berbeda menyebabkan perkara tersebut 

sampai sekarang tidak dapat dieksekusi. Hal ini dikarenakan Pengadilan 

Tinggi dalam amar putusannya menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi 

memerintahkan Pengadilan Negeri untuk membuka kembali sidang untuk 

memeriksa dan memutus pokok perkara. 

Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai 

penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (judicative power) untuk 

menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara para pihak 

yang berperkara.
8
 Yang perlu diketahui mengenai putusan akhir dari 

Pengadilan tingkat pertama adalah : 

1. Bahwa dalam putusan akhir menampung secara formil semua fakta 

yang ditemukan dan Putusan Sela yang diambil. 

2. Menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak. 

Putusan Pengadilan Negeri berkaitan dengan penetapan kepastian 

hubungan hukum para pihak, ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. 

Putusan yang bersifat positif adalah putusan yang memberikan kepastian 

hak kepada penggugat maupun tergugat. Contoh dari putusan Pengadilan 

Negeri yang bersifat positif adalah putusan yang mengabulkan gugatan dari 

penggugat. Sedangkan putusan yang bersifat negatif adalah putusan yang 

belum memberikan kepastian kepada penggugat maupun tergugat. 

Contohnya adalah putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa 
                                                           
8
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm 168. 
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gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). 

Putusan ini bisa dijatuhkan apabila yang mengajukan gugatan adalah kuasa 

yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat yang 

digariskan Pasal 123 HIR jo. SEMA No. 1 tahun 1947 jo. SEMA No. 4 

tahun 1996. Selain itu, putusan Niet Ontvankelijk verklaard juga bisa 

dijatuhkan apabila dalam gugatan terdapat unsur error in persona dan 

apabila gugatan yang diajukan diluar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau 

relatif Pengadilan.
9
 

Menyangkut tentang kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi yang 

dalam amar putusannya menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi 

memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk membuka 

persidangan kembali dan memutus pokok perkara, tidak diatur secara jelas 

atau spesifik dalam undang-undang. Bentuk-bentuk putusan Pengadilan 

Tinggi adalah : 

1. Menyatakan Banding tidak dapat diterima 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri 

Awalnya, kewenangan yudikatif hanya ada pada peradilan umum. Masih 

belum ada pembagian wewenang mengadili dari peradilan umum. Semua 

perkara masuk ke peradilan umum. Tapi sekarang sudah dilakukan 

pembagian kewenangan dengan dibentuknya Peradilan Agama yang 

                                                           
9
 M. Yahya Harahap SH., Hukum Acara Perdata tentang gugatan,persidangan,penyitaan, 

pembuktian dan putusan pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta,  2011,  Hal 888-893. 
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berwenang mengadili dan memutus sengketa bagi yang beragama islam, 

Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili dan memutus 

sengketa Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer yang berwenang 

memeriksa dan memutus sengketa militer. Rumusan pasal 15 Undang-

Undang 20 tahun 1947 sebenarnya mengatur tentang masalah kewenangan 

mengadili dari pengadilan. Karena pada waktu undang-undang ini dibuat, 

belum ada pembagian kewenangan mengadli dari Peradilan Umum. 

Contohnya adalah apabila Pengadilan Negeri dalam suatu perkara 

berpendapat bahwa ia tidak berwenang mengadili perkara tersebut tapi 

Pengadilan Tinggi berpendapat lain maka, Pengadilan Tinggi dapat 

memutus sendiri atau memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memutus 

perkara tersebut. Tapi dalam perkembangannya, masalah kewenangan 

dijadikan salah satu putusan yang bersifat negatif. Sehingga dari putusan 

yang semacam ini, rumusan pasal 15 Undang-Undang no. 20 tahun 1947 

tentang pemeriksaan ulangan untuk daerah Jawa dan Madura masih 

diberlakukan. Dalam pasal 15 ayat 2 Undang-undang no. 20 tahun 1947 

terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersifat negatif
10

 disebutkan 

bahwa : 

“Jika hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa ia tidak 

berhak memeriksa perkaranya tapi Pengadilan Tinggi berpendapat 

lain, maka Pengadilan Tinggi dapat menyuruh Pengadilan Negeri 

memutus perkaranya atau memutus sendiri perkaranya.” 

                                                           
10

 M. Yahya Harahap SH. , Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan proses pemeriksaan perkara perdata 

dalam tingkat banding, Sinar Grafika,  Jakarta,  2008,  Hal 165. 



11 

 

Dari bunyi pasal tersebut bisa ditarik pengertian bahwa Pengadilan 

Tinggi mempunyai 2 (dua) pilihan jika dihadapkan dengan putusan 

Pengadilan Negeri yang bersifat negatif yaitu Pengadilan Tinggi bisa 

menyuruh Pengadilan Negeri untuk memutus perkaranya dengan 

mengembalikan berkas perkara atau Pengadilan Tinggi memutus sendiri 

perkaranya. Pilihan yang pertama dapat diambil oleh Pengadilan Tinggi 

apabila materi pokok perkara belum dilakukan oleh Pengadilan Negeri. 

Sedangkan opsi yang kedua dapat diambil oleh Pengadilan Tinggi apabila 

materi pokok perkara yang meliputi pemeriksaan perkara, pemeriksaan 

saksi dan alat bukti sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
11

 Yang 

menjadi masalah dalam tulisan ini adalah bahwa materi pokok perkara 

sudah dilakukan secara menyeluruh oleh Pengadilan Negeri tapi Pengadilan 

Tinggi malah mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri 

untuk diputus pokok perkaranya. Terlebih lagi, pemeriksaan di tingkat 

banding merupakan pemeriksaan kedua dan terakhir dari segi peristiwa 

maupun hukumnya
12

. Perkara yang diajukan banding menjadi mentah 

kembali dan harus diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dapat ditarik oleh 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kewenangan dari Pengadilan Tinggi ? 

                                                           
11

 Ibid., hal 167. 

12
 Bambang Sutiyoso SH Mhum, Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan 

Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 74. 
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2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara No. 

40/Pdt.G/1992/PT.PDG? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang rumusan permasalahan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Tinggi 

Padang No. 40/Pdt.G/1992/PT.PDG dengan amarnya yang menyebutkan 

tentang pengembalian berkas kepada Pengadilan Negeri untuk membuka 

kembali persidangan dan memutus pokok perkara sudah tepat menurut 

hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku atau belum. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah 

Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka 

penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, hal 

ini didasarkan karena permasalahan yang diteliti menyangkut 

hubungan antara faktor normatif dan yuridis. Pendekatan yuridis itu 

adalah memahami masalah dipandang dari kaidah hukum dan 

perundang-undangan. Dan metode penelitian hukum normatif adalah 

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya
13

. 

                                                           
13

 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bina Cipta, Bandung, 1985, 

Hal 36. 
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Dengan metode penelitian yurudis normatif, maka pendekatan 

yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

 Pendekatan undang-undang (statute approach) pendekatan yang 

menggunakan legislasi dan regulasi, dimana pendekatan ini 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
14

. 

dan,  

 Pendekatan kasus (case approach) pendekatan yang dilakukan 

dengan cara menelaah putusan yang telah berkekuatan hukum 

tetap untuk mencari ratio decidendi atau reasoning hakim dari 

kasus tersebut.
15

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian normatif ini 

merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam hal 

ini adalah untuk menemukan apakah amar putusan banding Putusan 

Banding Pengadilan Tinggi No. 40/pdt.G/1992/PT PDG tertanggal 24 

Agustus 1992, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. 

2. Jenis dan Teknik Pengumpulan data 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

                                                           
14

 Peter mahmud marzuki, Penelitian Hukum, Prenada media, Jakarta, 2005, hal 97. 

15
 Ibid.,  hal 119. 
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a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif artinya memiliki otoritas.
16

 Bahan Hukum primer 

disamping peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas 

adalah putusan pengadilan yang merupakan konkretisasi dari 

perundang-undangan (law in action)
17

. Di samping itu Penulis 

juga akan mengadakan wawancara dengan beberapa Hakim 

Pengadilan Tinggi untuk mengetahui pendapatnya mengenai 

masalah ini 

b. Bahan hukum sekunder yaitu buku teks berisi mengenai prinsip-

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para 

sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi
18

.  

3. Unit Amatan dan Unit Analisa 

Unit amatan adalah bahan-bahan yang mempunyai relevansi di 

dalam penelitian, yang akan diamati oleh penulis adalah : 

 Putusan No. 14/Pdt/G/1991 PN.PRM 

 Putusan No. 40/Pdt.G/1992 PT.PDG 

 Putusan No. 462 K/Pdt/1993 

 Putusan No. 14/Pdt.G/1991/PN PRM 

                                                           
16

 Ibid., Hal 141 

17
 Ibid., Hal 142 

18
 Ibid 
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 Putusan No. 170/Pdt/1999.PT.PDG 

 Putusan No. 2579 K/Pdt/2000. 

Sedangkan yang menjadi unit analisa dalam tulisan ini adalah 

Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam putusan no. 40/Pdt.G/1992 

PT.PDG yang memerintahkan Pengadilan Negeri Pariaman untuk 

membuka persidangan kembali dan memutus pokok perkara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


