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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan sebuah putusan akhir 

ternyata masih ada yang menimbulkan permasalahan. Untuk itu dalam bab 

tinjauan pustaka ini, penulis hendak menguraikan tentang kewenangan Pengadilan 

Tinggi dan teori-teori atau konsep-konsep yang mempunyai relevansi dengan 

masalah yang akan diteliti. 

A. Hakim 

Hakim adalah orang yang menetapkan hukumnya dalam suatu 

perselisihan
1
. Selain itu hakim merupakan pejabat yang melakukan kekuasaan 

kehakiman menurut undang-undang (Pasal 31 Undang-undang no 4 tahun 

2004). Hakim bertugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dan hakim tidak 

boleh menolak memeriksa suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya 

melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya karena hakim dianggap tahu 

akan hukumnya (ius curia novit)
2
. Dalam melaksanakan tugasnya untuk 

mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan aturan dasar berdasarkan 

                                                           
1
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ketentuan yang ada, Hakim wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar 

yaitu Asas Peradilan yang baik
3
. Asas-asas tersebut adalah : 

1. Putusan Disertai Alasan (Motiverings Plicht) 

Pasal 50 ayat 1 Undang-undang no 48 Tahun 2009 menegaskan 

bahwa segala putusan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, 

memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili. Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim untuk memberikan 

pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkan.
4
 Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi perbuatan 

sewenang-wenang dari hakim. Putusan yang tidak lengkap 

pertimbangannya merupakan alasan untuk mengajukan kasasi dan 

putusan tersebut harus dibatalkan.
5
 Karena ada alasan-alasan inilah suatu 

putusan mempunyai wibawa, nilai ilmiah dan objektif. 

2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan 

(Pasal 2 ayat 4 UU no 48 tahun 2009). 

Sederhana maksudnya acaranya jelas, mudah difahami dan tidak 

berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara 

semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan 

                                                           
3
 Bambang Sutiyoso SH Mhum, Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan 

Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2005,  hal 67. 

4
 Setiawan, Aneka Masalah Hukum Acara Perdata,  Alumni Bandung,  1992,  Hal 358. 

5
 Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1919 no 492 K/Sip/1970 sebagaimana dikutip oleh 

Riduan Syahrani. Op. Cit.,  hal 19 



3 

 

sulit dipahami dan akan menimbulkan beraneka ragam penafsiran 

sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. 

Cepat menunjuk jalannya peradilan yang cepat dan proses 

penyelesaiannya tidak berlarut-larut yang terkadang harus dilanjutkan 

oleh ahli warisnya. Ada pemeo justice delayed is justice denied artinya 

bahwa dengan menunda-nunda keadilan sama dengan menyangkal 

keadlian itu sendiri, yang berakibat pada kekecewaan para pencari 

keadilan (justiciable). Dalam menghadapi lambannya proses 

penyelesaian perkara di pengadilan, sebenarnya Mahkamah Agung sudah 

mengambil langkah untuk mengantisipasinya dengan mengeluarkan 

SEMA No. 6/1992 tertanggal 21 Oktober 1992 yang isinya menyebutkan 

bahwa dalam setiap tingkat peradilan, pemeriksaan perkara (khususnya 

perkara perdata) harus sudah dapat diselesaikan dalam jangka waktu 

paling lama enam bulan. 

Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga 

dapat terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi akan membuat 

orang enggan untuk berperkara di pengadilan. 

Sebagai catatan bahwa asas ini dilakukan, tanpa mengorbankan 

ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan. 

3. Pemeriksaan Dalam Dua Tingkat. 

Pemeriksaan dalam dua tingkat, yaitu: (a) Peradilan dalam tingkat 

pertama (original jurisdiction) (b) Peradilan dalam tingkat banding 
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(Apellate jurisdiction). Peradilan banding disebut juga peradilan tingkat 

kedua karena cara pemeriksaannya sama seperti di pengadilan tingkat 

pertama. Pemeriksaan tingkat banding merupakan pemeriksaan dalam 

tingkat kedua dan terakhir, karena banding merupakan pemeriksaan 

terakhir dari segi peristiwa maupun hukumnya yang mengulangi 

pemeriksaan secara keseluruhan. 

Kasasi bukan merupakan pemeriksaan tingkat ketiga, karena kasasi 

hanya memeriksa perkara dari segi penerapan hukumnya saja dan tidak 

lagi memeriksa tentang fakta atau peristiwanya. Hal ini didasarkan pada 

alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dalam mengajukan kasasi, 

hanyalah didasarkan pada alasan-alasan hukumnya saja. Dalam Pasal 30 

UU no. 14 tahun 1985, disebutkan alasan-alasan untuk mengajukan 

kasasi adalah karena (1) tidak berwenang atau melampaui batas 

wewenang, (2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, 

(3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 

putusan yang bersangkutan. 

Dengan memperhatikan asas-asas umum peradilan yang baik, 

diharapkan tujuan dari proses persidangan perdata dapat tercapai, yaitu 

untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap peristiwa 

yang disengketakan para pihak dengan putusan Pengadilan. Diharapkan 

pula dengan putusan Pengadilan yang baik, pihak-pihak yang berperkara 

akan mendapat keadilan serta hak-hak dan kepentingannya yang 
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dilanggar dapat dipulihkan sebagaimana mestinya (restitutio in 

integrum). 

 

B. Lembaga Peradilan  

 Pengadilan berasal dari kata adil yang memiliki pengertian proses 

mengadili, upaya untuk mencari keadilan, penyelesaian sengketa hukum di 

hadapan badan peradilan dan berasar hukum yang berlaku.
6
 Pengadilan 

bertugas memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan yang diajukan 

kepadanya. Sedangkan dalam tingkatannya pengadilan dibagi menjadi : 

1. Pengadilan Negeri 

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan tingkat pertama yang dibentuk 

oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang 

memiliki yurisdiksi meliputi satu Kabupaten/kota. Bahkan beberapa 

Pengadilan, yurisdiksinya mencakup wilayah kota dan Kabupaten. 

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus 

perkara yang diajukan kepadanya dalam tingkat pertama sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam UU.
7
 Meliputi penyelesaian perkara-perkara 

baik kejahatan maupun pelanggaran serta perkara-perkara pra peradilan 

yaitu yang menyangkut tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, 

                                                           
6
 http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com/2009/01/pengertian-peradilan-dan-pengadilan.html 

didownload tanggal 9 juli 2012 jam 7.07 WIB. 

7
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7.12 WIB. 
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penahanan dan penggeledahan yang diajukan oleh tersangka atau 

keluarga maupun kuasa hukumnya. Di dalam hukum perdata, Pengadilan 

berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum antara penggugat dan 

tergugat mengenai status hukum suatu obyek perkara dan memeriksa 

perkara-perkara permohonan, misalnya perkara permohonan 

pengangkatan anak, perkara permohonan ganti nama, perkara 

permohonan pencatatan akte kelahiran dan lain-lain. 

2. Pengadilan Tinggi  

Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan tingkat kedua/banding 

yang dibentuk berdasarkan UU yang daerah hukumnya meliputi wilayah 

propinsi. Fungsi dari Pengadilan Tinggi adalah : 

 Merupakan pimpinan bagi Pengadilan-Pengadilan Negeri di 

dalam wilayah hukumnya. 

 Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di wilayah 

hukumnya dan menjaga supaya diselesaikan dengan seksama dan 

sewajarnya. 

 Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim Pengadilan 

Negeri di daerah hukumnya. 

 Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat 

memberikan peringatan, teguran dan petunjuk yang dianggap 

perlu kepada Pengadilan Negeri di dalam wilayah hukumnya. 
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Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh 

Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang dimintakan Banding. 

Sehingga Pengadilan Tinggi dapat disebut sebagai Pengadilan tingkat 

kedua. Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa apakah 

pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah sesuai atau belum. 

Perkara Banding ini timbul karena pihak yang bersengketa merasa tidak 

puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama. Oleh karna itu, putusan 

hakim tingkat pertama dievaluasi lagi, apakah fakta hukum yang 

ditemukan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dapat 

mendukung dalil-dalil gugatan penggugat atau dalil-dalil sangkalan 

tergugat sesuai dengan fakta hukum yang ada. Pertimbangan hakim 

banging dapat menilai kembali analisa yang dikemukakan oleh hakim 

tingkat pertama. Oleh karena itu, bentuk-bentuk putusan banding dapat 

dibedakan menjadi : 

Bentuk-bentuk putusan akhir Pengadilan Tinggi : 

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri 

3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri 

4. Menyatakan Banding tidak dapat diterima 

5. Putusan Sela : 

a. yang memerintahkan agak pengadilan memeriksa saksi baru 
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b. memerintahkan pihak-pihak untuk diperiksa atau didengar 

keterangannya di Pengadilan Tinggi 

3. Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan tertinggi 

pengadilan. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara. 

Mahkamah Agung memiliki fungsi antara lain adalah : 

 Merupakan lembaga Pengadilan tertinggi untuk semua 

lingkungan peradilan dan memberi pimpinan pada pengadilan-

pengadilan yang bersangkutan. 

 Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di 

semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia dan menjaga 

upaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajarnya.  

 Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para 

hakim di semua lingkungan peradilan 

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengadili semua 

perkara yang dimintakan kasasi dan meminta keterangan dari semua 

pengadilan di lingkungan peradilan.
8
  

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki kesamaan dalam 

melakukan pemeriksaan perkara, yaitu masih memeriksa fakta-fakta. 

                                                           
8
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Karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah judex factie. 

Apabila perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri dimintakan 

Banding oleh penggugat,atau Tergugat, maka putusan Pengadilan Negeri 

tersebut menjadi mentah kembali dan Pengadilan Tinggi melakukan 

pemeriksaan perkara tersebut dari awal. Sedangkan Mahkamah Agung 

bukan merupakan pengadilan tingkat ketiga karena proses pemeriksaan 

di tingkat kasasi berbeda dengan tingkat pertama dan tingkat banding. 

Pemeriksaan tingkat kasasi tidak lagi memeriksa tentang fakta-fakta 

melainkan memeriksa tentang penerapan hukumnya karena Mahkamah 

Agung merupakan judex juris. 

C. Banding dan Kewenangan Pengadilan Tinggi 

Permohonan Banding adalah hak yang diadakan oleh pembuat undang-

undang untuk melindungi pihak yang kalah supaya dapat mendapatkan 

keadilan di pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya.
9
 Upaya hukum 

Banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan Pengadilan Tinggi 

terhadap putusan Pengadilan Negeri, atas permohonan dari pihak yang 

berkepentingan.
10

 Upaya hukum Banding diadakan oleh pembuat Undang-

undang karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah seorang manusia 

biasa, membuat kesalahan dalam menarik fakta hukum atau salah dalam 

mempertimbangkan fakta dengan dasar hukum yang dipakai, sehingga 

                                                           
9
 Pasal 6 Undang-undang No. 20 tahun 1947. 
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 Prof. Abdulkadir Muhammad SH. Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 

2000. Hal 165. 
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masalah dalam menjatuhkan suatu putusan. Tentang upaya hukum Banding 

diatur dalam : 

1. Undang-undang no 20 Tahun 1947 tentang pemeriksaan ulangan untuk 

daerah Jawa dan Madura, dan 

2. Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg) untuk luar Jawa dan Madura 

Pemeriksaan dalam tingkat Banding dilakukan dengan memeriksa berkas 

perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri Meliputi berita acara sidang, replik 

duplik dan alat-alat bukti dan surat-surat yang meliputi permohonan banding, 

pemberitahuan permohonan banding kepada lawan, memori banding dan 

bukti-bukti tambahan. Apabila dipandang perlu, hakim banding dapat 

mendengar sendiri kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi baru 

guna melengkapi bahan-bahan yang diperlukan.
11

 

Semua perkara sengketa perdata yang diputus oleh Pengadilan Negeri 

dapat dimintakan Upaya Hukum Banding kecuali perkara tentang 

permohonan. Apabila dalam perkara permohonan ini ada pihak yang tidak 

puas, maka upaya hukum yang dapat diajukan adalah Kasasi.  

Tata cara dalam pemeriksaan tingkat banding tidak banyak proses dan 

putusan diambil berdasarkan berkas perkara yang apabila dalam berkas 

perkara terdapat cacat pihak (Plurium Litis Consortium), maka Pengadilan 

Tinggi harus memeriksanya berdasarkan berkas perkara.
12

 Hal ini juga 
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 Ibid., hal 174. 

12
 M. Yahya Harahap SH. Op cit. Hal 112-153. 
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diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung no. 879 K/Sip/1974 yang 

menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara 

pada tingkat banding berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan oleh 

Pengadilan Negeri.
13

  

Dalam putusan Pengadilan Negeri, ada putusan yang bersifat positif dan 

negatif. Putusan Pengadilan Negeri yang bersifat positif, dalam amar 

putusannya telah memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berperkara, 

Penggugat menang atau Tergugat menang. Akan tetapi, Pengadilan Negeri 

juga mungkin menjatuhkan putusan yang bersifat negatif. Putusan yang 

bersifat negatif ini tidak memberikan kepastian perihal pihak mana yang 

menang dalam perkara tersebut karena Pengadilan Negeri belum memutus 

materi pokok perkara. Contohnya adalah masalah kewenangan mengadili dan 

perihal formalitas gugatan yang diajukan pihak penggugat mengandung cacat 

pihak atau pihak yang digugat kurang (Plurium Litis Consortium).
14

 Dengan 

adanya cacat tersebut, Pengadilan Negeri akan memutuskan bahwa gugatan 

tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Terhadap putusan 

yang bersifat negatif tersebut, Pengadilan Tinggi diberikan 2 opsi yaitu : 

 Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan kepada Pengadilan Negeri 

untuk memutus pokok perkara 

 Pengadilan Tinggi dapat memutus pokok perkara 
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 Ibid.,  hal 153. 

14
 M. Yahya Harahap SH. Hukum Acara Perdata tentang gugatan,persidangan,penyitaan, 

pembuktian dan putusan pengadilan, Sinar Grafika,  Jakarta, 2011, Hal 113. 
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Pilihan yang pertama dilakukan apabila Pengadilan Negeri belum sama 

sekali masuk ke pemeriksaan materi pokok perkara. Jadi Pengadilan Tinggi 

memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus materi 

pokok perkara. 

Sedangkan pilihan yang kedua dilakukan apabila pemeriksaan materi 

pokok perkara telah tuntas dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga bahan 

yang diharuskan hukum acara untuk memeriksa dan memutus pokok perkara, 

telah matang tersedia sebagaimana mestinya.
15

 Berdasarkan hal tersebut, 

maka Pengadilan Tinggi wajib langsung memutus pokok perkara demi 

terciptanya proses peradilan yang cepat, sederhana dan murah. 

Dalam pemeriksaan tingkat Banding terdapat prinsip yang berlaku secara 

umum yaitu putusan Pengadilan Tinggi dalam tingkat Banding harus 

memeriksa dan memutus seluruh perkara (putusan Mahkamah Agung No. 

951/K/sip/1973).
16

 Dan dalam pemeriksaan tingkat Banding, hakim harus 

memeriksa ulang kembali perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta 

maupun tentang penerapan hukumnya.
17
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dalam tingkat banding, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 167. 

16
 Ibid., hal 55. 

17
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