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BAB III 

HASIL PENELITIAN dan ANALISIS 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum dan kasus posisi 

Pada tahun 1991, terdapat sebuah kasus perdata tentang sengketa 

tanah pusaka tinggi di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat yang 

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman dimana 

Tergugat mensertifikatkan tanah yang ia kuasai berdasarkan salang 

pinjam dari milik Penggugat. Salang pinjam menurut adat Minangkabau 

adalah gadai. Akan tetapi gadai dalam istilah adat Minangkabau, berbeda 

dengan istilah gadai pada umumnya. Karena dalam adat Minangkabau, 

tidak dikenal istilah jual untuk harta pusaka tinggi. Pengertian gadai 

menurut adat Minangkabau adalah memindahkan untuk sementara hak 

garapan atas sebidang tanah dari pemikil kepada orang lain dengan 

menerima imbalan sejumlah uang yang disepakati antara pemilik tanah 

dengan pemegang gadai. Penebusan kembali oleh pemilik kepada 

pemegang gadai biasanya dilakukan paling cepat tahun ketiga setelah 

perjanjian gadai dilakukan, dengan menerima kembali uang imbalan 

seutuhnya. Selama masa gadai, pihak pemegang gadai berhak penuh 

menggarap dan menerima hasil garapan seluruhnya. Perbedaan dengan 

istilah gadai pada umumnya, terletak pada obyek yang diagunkan. Pada 

adat Minangkabau, obtek agunan berupa benda tidak bergerak seperti 
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sawah, ladang, dan tambak ikan. Sedangkan gadai pada umumnya, obyek 

agunan berupa benda bergerak seperti mobil, emas dan peralatan 

elektronik. Dalam sengketa tanah yang terjadi di atas kasus posisinya 

adalah sebagai berikut : 

 Bahwa Penggugat (Muslim), adalah Mamak Kepala Waris dalam 

kaumnya, menggantikan N.Dt Kando Marajo yang meninggal 

dunia tahun 1986 lalu. Namun sepanjang adat yang berlaku, 

fungsi Datuk Kando Marajo dijabat oleh Bachtiar Dt. Kando 

Marajo yang dalam hal ini adalah Tergugat A.2 

 Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi yang 

penggugat warisi secara turun temurun. Harta pusaka tersebut 

terletak di desa Punggung Kasik, Taluk Balibi Rawang Lokan dan 

harta pusaka tersebut semenjak tahun 1977 di salang pinjamkan 

kepada Bariyah ,dan yang menyalang pinjamkan adalah N.Dt 

Kando Marajo (alm) bersama warisnya yaitu Muslim. 

 Adapun watas sepadan tanah tersebut adalah : 

- Timur berwatas dengan tanah Pik Lado , 

- Barat berwatas dengan sawah kaum penggugat; 

- Utara berwatas dengan parak Pik Adang; 

- Selatan berwatas dengan parak si Urai. 
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 Bahwa didalam tanah pusaka penggugat yang kini masih dalam 

status salang pinjam tersebut disertifikatkan tanpa setahu dan 

seizin dari penggugat dan kaum penggugat. 

 Bahwa dalam kawasan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh 

tergugat secara bersama-sama dan terbagi atas tiga buah sertifikat 

yaitu : 

- Sertifikat hak milik No. 24 tahun 1985 G.S No. 1033/1983 

atas nama Tergugat A.1 s/d A.6 

- Sertifikat hak milik No. 25 tahun 1985 G.S No. 1036/1983 

atas nama Tergugat A.1 s/d A.6 

- Sertifikat hak milik No. 26 tahun 1985 G.S No. 1037/1983 

atas nama Tergugat A.1 s/d A.6 

 Bahwa Nurdin Dt. Kando Marajo (T.A.2) adalah mamak 

Penghulu dalam kaum penggugat dan telah meninggal dunia 

tahun 1986 dan jabatan penghuluan tersebut kini sepanjang adat 

dijabat oleh Bachtiar Dt. Kando Marajo 

 Bahwa Tergugat A 1.3.4.5 dan A.6 bukanlah seharta sepusaka dan 

tidak sekaum dengan Tergugat A.2 (alm) 

 Tergugat A.2 (alm) adalah seharta sepusaka dengan penggugat, 

namun Bachtiar Dt. Kando Marajo adalah pengganti dan 

pemangku jabatan Dt. Kando Marajo dalam kaum Penggugat. 
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 Bahwa nenek penggugat yang bernama Punai dahulu 

mempekerjakan secara memberi upah kepada Ali Umar (T.A.3) 

yang datang dari Asam Pulau, kemudian Tergugat A.3 ini 

membawa saudaranya pula yakni Fatimah (T.A.4) dari Asam 

Pulau juga, Fatimah tinggal bersama-sama dengan nenek 

penggugat yang bernama Punai tersebut, selanjutnya karena 

hubungan baik, maka penggugat memperkenankan Fatimah 

membuat pondok/rumah dalam daerah tanah pusaka kaum 

penggugat tersebut. Kemudian datang ST. Mek Ilu (T.A.1) dari 

Asam Pulau selaku mamak dari Ali Umar dan Fatimah dan 

Tergugat A.1 ini tidak mempunyai hubungan apa-apa baik 

hubungan darah maupun hubungan kerja sekalipun. ST. Mek Ilu 

datang ke Pulau Kasik hanya selaku mamak dari Fatimah dan Ali 

Umar menemui kemenakannya. 

 Bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan para tergugat 

mensertifikatkan tanah tersebut mempunyai itikad buruk dan 

merugikan kaum penggugat dan jelas pula bahwa perbuatan 

demikian adalah perbuatan melawan hukum. 

 Bahwa didalam tanah obyek perkara tersebut para tergugat secara 

bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah mendirikan beberapa 

buah rumah yaitu : 

a. 1.  Sebuah rumah batu permanen dengan ukuran 6 x 8 meter 

kepunyaan Fatimah (T.A.4) 
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2. Sebuah rumah batu dalam terkerangka dengan ukuran 6 x 4 

meter kepunyaan Mariani (T.A.5) 

3. Sebuah pondok dibelakang rumah Fatimah (T.A.4) 

b. Sebuah rumah kayu yang sudah tua merupakan rumah tua 

kaum penggugat, rumah itu tidak digugat. 

 Bahwa rumah A.1.2 dan 3 telah didirikan tanpa setahu dan seizin 

penggugat maupun kaum penggugat dan karenanya merupakan 

perbuatan melawan hukum 

 Bahwa Tergugat B tanpa selidik dan mempelajari sungguh-

sungguh dan tanpa mengikuti prosedur telah menerbitkan 

sertifikat-sertifikat tersebut 

 Bahwa tergugat C telah menerima sertifikat hak milik No. 25 

tahun 1985 G.S No. 1036/1983 sebagai agunan dari Tergugat A.1 

s/d A.6 sedangkan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 

2. Penyelesaian Perkara di Pengadilan. 

 Dalam sengketa tersebut, penggugat telah menempuh berbagai cara 

untuk mencari penyelesaian dengan para tergugat namun tidak mencapai 

hasil dan oleh sebab itu, penggugat mengajukan gugatan perdata ke 

Pengadilan Negeri Pariaman. 
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 Sengketa tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Pariaman dalam 

register perkara gugatan Perdata No. 14/Pdt/G/1991 PN PRM, dan telah 

dilakukan pemeriksaan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi. 

Dalam sidang ditempat yang dilakukan oleh majelis terhadap objek 

sengketa tertanggal 27 Agustus 1991, majelis menemukan sebuah rumah 

yang dihuni/milik SIROP yang mana nama SIROP tersebut tidak 

dimasukkan sebagai Tergugat dalam gugatannya/tidak ikut digugat, maka 

Majelis menjatuhkan putusan tertanggal 30 November 1991 dengan  

amar : 

PUTUSAN 

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

Amar : 

MENGADILI : 

 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet 

Ontvankelijk Verklaard); 

 Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 

312.500,- (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) 

 

Penggugat yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri 

Pariaman tersebut mengajukan upaya hukum Banding. Dalam 

pemeriksaan tingkat  Banding sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi 

Padang tertanggal 18 Mei 1992 ini, Pengadilan Tinggi Padang 

mengeluarkan putusan akhir dengan amarnya : 

PUTUSAN 

No. 40/Pdt.G/1992/PT.PDG 
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Amar : 

MENGADILI : 

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 30 

November 1991 Nomor : 14/Pdt.G/1991 PN PRM 

MENGADILI SENDIRI : 

 Menerima permohonan banding yang diajukan oleh 

Penggugat/Pembanding. 

 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. 

 Memerintahkan pengiriman berkas perkara yang bersangkutan 

dengan turunan putusan Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan 

Negeri Pariaman 

 Menangguhkan tentang biaya perkara. 

 

Karena tidak puas dengan Putusan Banding tersebut Penggugat 

mengajukan permohonan kasasi. Dalam amar putusan kasasi No. 

462/K/pdt/1993 tertanggal 24 Agustus 1993 menyatakan bahwa : 

PUTUSAN 

No. 462 K/Pdt/1993 

Amar : 

MENGADILI : 

 Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Muslim yang 

diwakili oleh kuasanya Roestam Maloedin. SH tersebut ; 

 Menghukum pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebanyak Rp 50.000,- 

(lima puluh ribu rupiah) 

 



8 

 

Permohonan Kasasi dari Muslim ditolak oleh Mahkamah Agung 

karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak 

salah menerapkan hukum. 

Kemudian Pengadilan Negeri Pariaman membuka kembali 

persidangan dengan mengacu bunyi amar putusan dari Pengadilan Tinggi 

Padang No. 40/Pdt.G/1992/PT.PDG tertanggal 18 Mei 1992 yang salah 

satu amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pariaman 

diperintahkan untuk membuka sidang kembali kemudian memeriksa dan 

memutus materi pokok perkara. Pengadilan Negeri Pariaman yang 

melakukan pemeriksaan perkara (tahap kedua) dengan nomor perkara, 

materi gugatan dan alat bukti yang sama tanpa mempertimbangkan 

materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan tahap 1. 

Selanjutnya Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan putusan tertanggal 

16 September 1999 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

PUTUSAN 

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

 Amar :  

MENGADILI : 

 Mengabulkan gugatan dari Penggugat (Muslim) untuk sebagian. 

 Menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam 

kaumnya. 

 Menyatakan bahwa salang pinjam yang terjadi antara Nurdin Datuk 

Marajo bersama ahli warisnya Muslim (Penggugat) adalah harta 

pusaka Nurdin Datuk Marajo dan ahli warisnya Muslim. 

 Menyatakan bahwa St Mek Ilu, Ali Umar, Fatimah, dan Mariani 

(tergugat1,3,4,5) tidak seharta sepusaka dan tidak sekaum dengan 

Nurdin Datuk Marajo dan Muslim (penggugat). 
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 Menyatakan bahwa jabatan Bachtiar memangku jabatan penghulu 

dalam kaumnya sebagai pengganti Nurdin Datuk Kando Marajo 

adalah sah menurut hukum. 

 Menyatakan perbuatan Nurdin Datuk Marajo mensertifikatkan 

obyek sengketa bersama tergugat1,3,4,5,6 adalah perbuatan 

melawan hukum. 

 Menyatakan bahwa SHM no. 24/1985 G.S no. 1035/1983,  SHM 

no. 25/1985 G.S no. 1036/1983, SHM no. 26/1985 G.S no. 

1037/1983 adalah terletak di kawasan tanah yang di salang 

pinjamkan oleh Nurdin Datuk Kando Marajo bersama warisnya 

Muslim dan Bari‟ah (sertifikat berada dalam tanah yang menjadi 

obyek sengketa). 

 Menyatakan bahwa SHM tersebut tidak berkekuatan hukum. 

 Menghukum tergugat tergugat A 1,3,4,5,6 untuk mengosongkan 

obyek sengketa dari tanah milik tergugat A 1,3,4,5,6 serta harta 

milik orang lain yang mendapat hak dari padanya serta 

menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada 

penggugat. Dan kalau tergugat A 1,3,4,5,6 engkar dengan bantuan 

yang berwajib. 

 Menghukum tergugat A 1,3,4,5,6 untuk membayar ongkos perkara 

secara tanggung renteng sejumlah Rp 155.000,- ( seratus lima 

puluh lima ribu rupiah). 

 

Tergugat yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri 

tersebut, mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi 

Padang karena merasa sudah „menang‟ dalam putusan-putusan 

Pengadilan yang terdahulu. Pengadilan Tinggi Padang dalam 

pemeriksaan tingkat banding menjatuhkan putusan No. 170/Pdt/1999/PT 

PDG menyatakan bahwa : 

PUTUSAN 

No. 170/Pdt/1999/PT PDG 

Amar : 

MENGADILI : 
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 Menerima permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum 

para tergugat A/ Pembanding ; 

 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 

September 1999 Perdata no. 14/Pdt.G/1991 PN PRM yang diajukan 

banding tersebut ; 

 Menghukum pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam 

kedua tingkatan Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 

70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) 

 

Atas putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Padang tersebut, pihak 

tergugat/pembanding mengajukan permohonan Kasasi. Mahkamah 

Agung yang mengadili perkara tersebut memutuskan dalam putusannya 

No. 2579/K/pdt/2000 tertanggal 19 Maret 2001 menyatakan : 

 

PUTUSAN 

No. 2579/K/pdt/2000 

Amar : 

MENGADILI : 

 Menyatakan permohonan Kasasi dari pemohon kasasi : A.1 Ali 

Umar, 2. Fatimah, 3. Mariani, dan 4. Bujang tersebut tidak dapat 

diterima ; 

 Menghukum para pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara 

dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu 

rupiah) 

 

Putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan 

dan pihak yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum lagi, 

sehingga putusan dari Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan 
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hukum tetap. Oleh karena itu, Penggugat telah dapat mengajukan 

permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman. 

B. Analisis 

Putusan Pengadilan merupakan upaya secara formal yang 

diselenggarakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan 

oleh masyarakat melalui proses Peradilan. Putusan Pengadilan diambil 

berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh 

undang-undang, untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Putusan hakim harus mencerminkan keadilan sesuai dengan irah-

irah putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Menurut Bismar Siregar SH, irah-irah putusan Pengadilan 

tersebut bila dihayati merupakan doa dan janji antara hakim dengan Tuhan 

Yang Maha Esa yang kurang lebih berbunyi : “Ya Tuhan, atas nama-Mu saya 

ucapkan putusan tentang keadilan ini.”
1
 Dengan demikian hakim harus selalu 

insyaf karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya bertanggungjawab kepada 

hukum, diri sendiri dan masyarakat, tetapi juga bertanggungjawab kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Irah-irah tersebut juga harus dimuat dalam putusan 

agar putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan 

untuk melaksanakan putusan secara paksa, apabila pihak yang dikalahkan 

tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.
2
 

Kualitas hakim terlihat dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan 

                                                           
1
 Bismar Siregar. Segi-segi Bantuan Hukum di Indonesia. PSK-Fakultas Hukum UII. Yogyakarta. 

1986. hal 8. 

2
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untuk menjatuhkan keputusan dan keputusannya itu sendiri. Penilaian 

terhadap cara kerja hakim ini akan mempengaruhi kewibawaan hakim dan 

peradilan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai 

tempat untuk mencari keadilan. 

Selanjutnya pada bagian ini, penulis akan menganalisa putusan 

Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara perdata No. 40/Pdt.G/1992/PT.PDG 

dilihat dari perspektif Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang 

Pemeriksaan Ulangan Untuk Jawa dan Madura serta dilihat dari prinsip 

penyelesaian perkara berdasarkan asas :”peradilan cepat, sederhana dan biaya 

ringan” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mengetahui apakah suatu 

putusan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan mengapa majelis hakim membuat pertimbangan seperti itu, maka 

penulis akan menganalisa Putusan Pengadilan Tinggi No. No. 

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

1. Kesesuaian Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara No. 

40/Pdt.G/1992/PT.PDG dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

1.1. Undang-undang No. 20 tahun 1947 tentang Pemeriksaan 

Ulangan Untuk Jawa dan Madura. 

Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulangan 

Untuk Jawa dan Madura diundangkan pada tanggal 24 Juni 1947. 

Undang-Undang ini memuat ketentuan hukum acara dalam proses 

pemeriksaan perkara untuk tingkat banding. Antara lain mengatur 
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tentang tenggang waktu pengajuan permohonan banding, prosedur 

dan tata cara mengajukan permohonan banding, prosedur 

penanganan perkara banding dan hukum acara yang dipergunakan 

untuk penyelesaian perkara banding serta tata cara penyampaian 

putusan kepada para pihak. Ketentuan yang mengatur tentang 

pemeriksaan ulangan atau apel atau banding untuk perkara perdata 

diatur dalam bab III bagian 1 mulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 

Undang-Undang tersebut. 

Pada dasarnya, Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat 

banding merupakan Pengadilan tingkat kedua yang melakukan 

pemeriksaan ulangan atas putusan Pengadilan Negeri. Kedua 

tingkatan peradilan ini, disebut sebagai judex factie, artinya 

peradilan yang memeriksa fakta hukum dan penerapan hukum 

terhadap perkara yang diperiksa. Sehingga, pemeriksaan yang 

dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi juga menganalisa posisi 

hukum atas sengketa yang ditanganinya, menerima bukti-bukti dan 

menganalisa bukti yang diajukan oleh para pihak serta menilai 

apakah alat bukti tersebut dapat menguatkan dalil gugatan atau 

dalil sangkalan dari pihak lawan. Disamping itu, pengadilan tinggi 

dapat menerima bukti baru yang belum pernah diajukan oleh para 

pihak pada Pengadilan tingkat pertama. Berbeda dengan 

Mahkamah Agung yang bertindak sebagai judex juris yang 

berwenang memeriksa apakah hukum sudah diterapkan dengan 

benar atau tidak. 



14 

 

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 1947 yang relevan 

dengan pembahasan materi skripsi ini adalah isi pasal 15 ayat 2 

yang menyatakan bahwa : 

“Jika hakim Pengadilan Negeri memutuskan bahwa ia tidak 

berhak memeriksa perkaranya tapi Pengadilan Tinggi berpendapat 

lain, Pengadilan Tinggi dapat menyuruh Pengadilan Negeri untuk 

memutus perkaranya atau memutus sendiri perkaranya.”   

Apabila dicermati isi pasal tersebut, mengatur tentang kewenangan 

Pengadilan Tinggi dalam hal menerima berkas perkara dari 

Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan bahwa pengadilan 

negeri tidak berwenang. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi dapat 

bersikap memerintahkan Pengadilan Negeri agar memutus 

perkaranya atau Pengadilan Tinggi dapat memutus sendiri 

perkaranya. Hal ini hanya terjadi sepanjang mengenai putusan 

Pengadilan Negeri berisi tentang putusan perkara kewenangan 

mengadili (kompetensi) yang amarnya menyatakan bahwa 

Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili. 

Akan tetapi, M. Yahya Harahap, SH berpendapat bahwa terhadap 

putusan Pengadilan Negeri yang bersifat negatif (putusan 

Pengadilan Negeri yang belum memberikan status hukum atas 

sengketa yang diperkarakan), Pengadilan Tinggi pada tingkat 

banding berwenang memeriksa dan menjatuhkan putusan materi 

pokok perkara. Dalam hal ini, mengacu pada pasal 15 ayat 2 
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Undang-Undang No. 20 tahun 1947. Terhadap putusan Pengadilan 

yang bersifat negatif yang dimintakan banding, M. Yahya Harahap, 

SH memberikan 2 opsi (pilihan) yaitu : 

1.  Menjatuhkan putusan akhir : yang amarnya memerintahkan 

Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus pokok 

perkara, atau ; 

2.  Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus materi pokok 

perkara. 

Opsi pertama dipilih apabila Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan 

tingkat banding berpendapat lain dengan Pengadilan Negeri dimana 

menurut Pengadilan Tinggi, gugatan telah memenuhi syarat formil, 

atau gugatan termasuk kompetensi dari Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan. Sedangkan opsi yang kedua yaitu, Pengadilan Tinggi 

langsung memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap materi 

pokok perkara. 

Dalam perkara sengketa yang diajukan Penggugat Muslim atas 

objek sengketa perkara sebagaimana perkara No. 

14/Pdt.G/1991/PN.PRM yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri 

Pariaman dengan amar : menyatakan bahwa gugatan yang diajukan 

oleh penggugat tidak dapat diterima. Putusan tersebut adalah 

putusan yang bersifat negatif artinya putusan hakim tersebut belum 

menentukan status hukum atas objek sengketa. Walaupun 

demikian, Pengadilan Negeri Pariaman dalam kasus ini telah 
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memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. 

Selanjutnya Pengadilan Negeri Pariaman berpendapat bahwa 

gugatan kurang pihak, karena berdasarkan pemeriksaan setempat 

yang dilakukan oleh majelis hakim dihubungkan dengan subyek 

gugatan dan materi gugatan ternyata terdapat seorang bernama 

SIROP, yang juga menguasai sebagian obyek sengketa akan tetapi 

ia tidak diajukan sebagai Tergugat. 

Akan tetapi perkara tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding 

oleh Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana register perkara No. 

40/Pdt.G/ 1992/PT.PDG dinilai bahwa pertimbangan Pengadilan 

Negeri tidak tepat, karena untuk menentukan siapa saja yang harus 

digugat dan barang-barang yang akan digugat sepenuhnya berada 

ditangan penggugat. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi 

padang pada tingkat banding menyatakan membatalkan putusan 

Pengadilan Negeri Pariaman dan memerintahkan Pengadilan 

Negeri Pariaman untuk membuka sidang kembali dan memanggil 

para pihak terkait untuk memeriksa dan memutus pokok perkara. 

Menurut hemat penulis, mengacu pada opsi yang diuraikan diatas, 

Pengadilan Tinggi memilih opsi yang pertama. Opsi yang dipilih 

oleh Pengadilan Tinggi Padang sebenarnya tidak sesuai dengan 

pedoman pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 1947 

tentang Pemeriksaan Ulangan Untuk Wilayah Jawa dan Madura. 
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Hal ini didasarkan pada alasan bahwa dilihat dari segi landasan 

hukum sebenarnya yaitu pasal 15 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 

1947, mengapa harus mengembalikan berkas kepada Pengadilan 

Negeri agar memutus pokok perkara, sedangkan alat-alat bukti 

yang dipergunakan untuk menyusun putusan yang terdiri dari surat-

surat dan bukti saksi serta hasil pemeriksaan setempat telah 

tersedia? Dari posisi tersebut seharusnya Pengadilan Tinggi Padang 

dapat memutus sendiri perkara tersebut tanpa memerintahkan 

kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa kembali dan memutus. 

Bagian akhir bunyi pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 20 tahun 

1947 menjadi dasar bahwa Pengadilan Tinggi dapat memutus 

sendiri perkara tersebut. Hal ini dapat dilakukan karena alat-alat 

bukti telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pariaman. 

Hal ini sesuai hasil wawancara di Pengadilan Tinggi Semarang 

dengan H. Damsuri Nungtjik, SH., MH seorang Hakim di 

Pengadilan Tinggi Semarang yang memberikan pendapat terhadap 

pemeriksaan Pengadilan Negeri terhadap sengketa perdata yang 

diajukan oleh Penggugat Muslim tersebut Pengadilan Tinggi 

Padang yang memeriksa perkaranya pada tingkat banding tersebut 

dapat menyatakan menolak putusan Pengadilan Negeri Pariaman 

dan mengadili sendiri dengan memutus pokok perkaranya, dengan 

pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa alat bukti 

berupa surat-surat dan saksi-saksi termasuk juga hasil dari 

pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis Pengadilan 
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Negeri Pariaman sehingga bahan yang diperlukan oleh hakim 

tingkat banding untuk memberikan pertimbangan hukum atas 

perkara tersebut telah tersedia. Dalam hal demikian, apabila 

Pengadilan Tinggi menempuh opsi yang kedua yaitu memutus 

sendiri pokok perkara, tapi dirasakan masih terdapat bukti yang 

kurang, maka Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan 

pemeriksaan tambahan terhadap saksi lain atau memanggil pihak 

melalui putusan sela dan bukan melalui putusan akhir. 

Alasan sebagaimana pendapat H. Damsuri Nungtjik, SH., MH yang 

diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa amar putusan yang 

berjudul “mengadili sendiri” mengandung pengertian bahwa 

Pengadilan Tinggi Padang dalam pemeriksaan tingkat banding 

harusnya sekaligus memberikan pertimbangan mengenai pokok 

perkara dan tidak memerintahkan kepada Pengadilan Negeri 

Pariaman untuk memeriksa kembali dan memutus pokok 

perkaranya. 

Hal ini dapat dikaitkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH 

yang menyatakan bahwa amar “mengadili sendiri” artinya 

memberikan pertimbangan sendiri mengenai status hukum apakah 

Penggugat berhak atau tidak atas obyek sengketa tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tinggi 

Semarang, dan pendapat M. Yahya Harahap tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan adanya judul amar “mengadili sendiri” 
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sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara in 

casu, maka tindakan Pengadilan Tinggi Padang harus 

mempertimbangkan pokok perkara, bukan sebaliknya 

memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan 

memutus pokok perkara. 

1.2. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan 

Menurut M. Solly Lubis, yang disebut dengan Asas adalah sesuatu 

yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan dan 

diidam-idamkan oleh manusia.
3
 Sedangkan menurut J.B.J.M Ten 

Berge, asas adalah anggapan dan pertimbangan fundamental yang 

merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan.
4
 Dua 

pendapat ahli tersebut menurut penulis sudah mewakili pengertian 

asas dalam tulisan ini. Dalam membuat suatu peraturan, asas 

merupakan jiwa dari peraturan perundang-undangan. Dengan 

adanya asas, masyarakat akan mengetahui apa yang sebenarnya 

ingin diwujudkan oleh pembuat undang-undang melalui peraturan 

tersebut. Dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 

tahun 2009 terdapat ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan 

cepat,sederhana,dan biaya ringan (pasal 2 ayat 4). Asas cepat 

adalah tidak lambat dan membuang-buang waktu, proses 

                                                           
3
 M. Solly Lubis, Ketatanegaraan Republik Indonesia, Mandar Maju, 1993, hal 74-75.  

4
  Ten Berge J. B. J. M, Dalam Suparto Wijoyo, Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum 

Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Studi Kasus Pencemaran Udara), Erlangga Univ Press, 

Surabaya, 2005, hal 210. 
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penyelesaian berlarut-larut, penggunaan sistem „time table‟ agar 

perkara dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat yang 

dijadikan program pada peradilan tingkat pertama dan banding 

yang berpatokan pada batas waktu penyelesaian perkara dalam 

waktu 6 (enam) bulan.
5
 Asas Sederhana adalah tidak formalistik, 

tidak panjang bahkan memakan waktu bertahun-tahun, praktis pada 

saat pengajuan gugatan dan harus dibarengi dengan dokumen-

dokumen yang lengkap.
6
 Dan asas biaya ringan adalah biaya yang 

seminimal mungkin yang ditanggung oleh para penggugat. 

Dari pengertian asas tersebut, pembuat undang-undang 

menginginkan agar para pencari keadilan mendapatkan haknya 

dalam waktu yang cepat,tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang 

terjangkau.  

Berdasarkan uraian diatas, pengertian “azas” yang sebenarnya 

masih bersifat abstrak, telah dikonkritisasikan dalam SEMA No. 6 

tahun 1992 tentang Pemeriksaan Perkara Perdata dan Pindan dan 

ditegaskan lagi dengan SEMA No. 3 tahun 1998 yaitu azas cepat 

dibakukan dengan ukuran penyelesaian perkara perdata tidak lebih 

dari 6 (enam) bulan setelah perkara masuk. Ukuran ini adalah 

untuk perkara yang bersifat umum. Tentu berbeda apabila 

perkaranya bersifat berbeda dimana pihaknya berjumlah puluhan 

                                                           
5
 SEMA RI no. 3 tahun 1998 

6
 Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 25. 
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bahkan ratusan dan hadir sendiri tanpa kuasa hukumnya atau materi 

perkaranya rumit, maka memerlukan waktu pemanggilan yang 

cukup memakan waktu. Hal ini dapat memperlama proses 

penyelesaian perkara itu sendiri. Sehingga ukuran azas “cepat” juga 

bergantung pada jenis perkaranya. 

Dapat disimpulkan bahwa azas cepat, sederhana dan biaya ringan 

hanya dapat diukur dari kasus yang bersifat umum. 

Selanjutnya dari kasus perkara No. 40/Pdt.G/PT.PDG akan dilihat 

dari ukuran yang telah diuraikan diatas apakah tindakan Pengadilan 

Tinggi Padang dalam mengadili permohonan banding yang 

diajukan oleh Penggugat (Muslim) memenuhi azas peradilan cepat, 

sederhana dan biaya ringan? 

Bahwa dilihat dari lamanya proses penyelesaian perkara mulai dari 

pengajuan permohonan banding sampai dengan putusan tersebut 

disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, dikaitkan dengan 

ketentuan SEMA No. 6 tahun 1992 tentang Penyelesaian perkara di 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan SEMA No. 3 tahun 

1998 tentang Penyelesaian Perkara dapat diuraikan sebagai   

berikut : 

- Penulis tidak memperoleh data tentang kapan berkas perkara 

banding dikirim oleh Pengadilan Negeri Pariaman kepada 

Pengadilan Tinggi Padang. Dengan demikian setidak-

tidaknya. Perhitungan waktu 6 (enam) bulan itu dimulai sejak 
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permohonan banding diberitahukan kepada pihak lawan 

(Tergugat) adalah tanggal 30 Desember 1991 karena pada saat 

itu perkara sudah dikirim kepada Pengadilan Tinggi. Apabila 

perhitungannya dimulai dari 30 Desember 1991 harusnya 

masa 6 bulan penyelesaian perkara oleh Pengadilan Tinggi 

Padang dengan mengacu pada ketentuan SEMA No. 6 tahun 

1992 dan SEMA No. 3 tahun 1998 adalah tanggal 1 Juli 1992 

perkara tersebut harus sudah selesai diminutasi (dicatat dalam 

register perkara karena semua proses pemberkasan sudah 

selesai). Sedangkan sebagaimana tercantum dalam berkas 

putusan perkara tersebut, putusan diucapkan tanggal 24 

Agustus 1992 dan dikirim kepada Pengadilan Negeri 

Pariaman melalui surat tertanggal 2 September 1992. Artinya 

bahwa putusan perkara ini diselesaikan oleh Pengadilan 

Tinggi Padang memakan waktu 8 bulan sehingga telah 

melebihi waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan SEMA 

No. 6 tahun 1992 dan SEMA No. 3 tahun 1998. Dengan 

demikian, dengan mengacu pada SEMA No. 6 tahun 1992 

tentang Pemeriksaan Perkara Perdata dan Pidana, maka azas 

cepat tidak dapat dipenuhi oleh majelis hakim Pengadilan 

Tinggi Padang yang menangani perkara tersebut. 

- Aspek lain, yang dapat diteliti untuk menilai apakah tindakan 

yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam 

mengadili perkara perdata No. 40/Pdt.G/1992/PT.PDG telah 
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sesuai dengan azas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan 

adalah tindakan yang diambil oleh majelis hakim yang 

menyatakan mengembalikan berkas perkara kepada 

Pengadilan Negeri Pariaman untuk diputus pokok perkaranya 

Yang akan dijadikan pedoman oleh penulis pada bagian ini adalah 

uraian pada bab III angka 1 mengenai kesesuaian Putusan 

Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara No. 

40/Pdt.G/1992/PT.PDG dengan hukum dan peraturan yang 

berlaku. Pada bagian tersebut diuraikan bahwa tindakan Pengadilan 

Tinggi Padang dalam memeriksa perkara in casu telah menyatakan 

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tertanggal 30 

November 1991, dan “mengadili sendiri”. Tindakan Pengadilan 

Tinggi Padang yang menyatakan “mengadili sendiri” itu tidak 

menjatuhkan putusan yang bersifat positif (memberikan kepastian 

hak), akan tetapi memerintahkan kepada Pengadilan Negeri 

Pariaman untuk memeriksa dan memutus pokok perkara, bukan 

memutus sendiri perkaranya. Langkah yang diambil oleh 

Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana diuraikan diatas, membuat 

waktu penyelesaian perkara yang semakin lama bagi pembanding 

untuk menunggu vonis Pengadilan Tinggi karena perkara kembali 

lagi ke tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan hal itu akan 

terbuka kemungkinan untuk proses banding yang kedua kalinya 

apabila penggugat atau tergugat tidak puas akan putusan hakim 

tingkat pertama. Padahal hakim tinggi itu masih dimungkinkan 
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memeriksa dan memutus pokok perkara, karena materi pembuktian 

sudah tersedia. Berdasarkan hal tersebut maka, proses yang 

ditempuh oleh Pengadilan Tinggi Padang itu mengalami langkah 

yang berbelit-belit. Dengan demikian asas sederhana tidak 

diterapkan oleh majelis yang menangani perkara tersebut. 

Tindakan Pengadilan Tinggi Padang yang menangani perkara 

secara berbelit-belit berdampak kepada proses yang lama sehingga 

biaya yang dikeluarkan juga bertambah besar. Dengan demikian, 

asas biaya ringan juga tidak tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


