
1 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Pada bagian ini penulis akan menguraikan hasil analisa terhadap masalah 

yang diteliti, yaitu mengenai hasil analisa yuridis terhadap kasus sengketa 

perdata menyangkut tanah yang diajukan oleh penggugat (Muslim cs) yang 

diperiksa di Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register perkara No. 

14/Pdt.G/1991/PN.PRM yang selanjutnya diajukan permohonan banding ke 

Pengadilan Tinggi Padang yang terdaftar dalam register perkara No. 

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

Bentuk putusan dari Pengadilan Tinggi yangmana juga merupakan 

wewenangnya dalam memutus perkara adalah sebagai berikut : 

1. Menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama 

Putusan seperti ini dibuat oleh Pengadilan Tinggi apabila Pengadilan 

Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pada Pengadilan tingkat 

pertama. 

2. Mengoreksi putusan Pengadilan tingkat pertama 

Putusan mengoreksi dibuat oleh Pengadilan Tinggi apabila Pengadilan 

Tinggi sependapat untuk sebagian pertimbangan dari hakim Pengadilan 
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tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi memberikan amar untuk 

melengkapi putusan dari Pengadilan tingkat pertama. 

3. Membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama 

Putusan membatalkan dibuat apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

sama sekali tidak sependapat dengan hakim Pengadilan tingkat pertama. 

Dimana putusan dari Pengadilan tingkat pertama akan dibatalkan dan 

kemudian dibuat putusan kembali dengan mengesampingkan 

pertimbangan dari hakim Pengadilan tingkat pertama. 

Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili 

permohonan banding terhadap perkara yang diajukan oleh penggugat Muslim 

cs/Pembanding tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa 

putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang amarnya menyatakan gugatan 

penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan 

ada pihak yang juga menguasai sebagian objek sengketa tetapi tidak ikut 

dijadikan sebagai tergugat dalam perkara ini adalah tidak tepat. Pertimbangan 

Pengadilan Tinggi Padang tersebut didasarkan kepada prinsip bahwa barang 

apa saja dan siapa-siapa saja yang dijadikan Tergugat adalah kewenangan 

dari pihak Penggugat. 

Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut secara teoritis dapat 

dikategorikan sebagai putusan yang bersifat negatif yang artinya putusan 

hakim yang belum memberikan status hukum terhadap objek sengketa yang 

sedang diadilinya. 
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Terhadap putusan yang demikian, Pengadilan Tinggi dapat memilih salah 

satu dari 2 opsi yang diberikan Undang-Undang No 20 tahun 1947 tentang 

Peradilan Ulangan Untuk Daerah Jawa dan Madura : 

1.  Mengembalikan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Pariaman, 

dengan memerinahkan agar Pengadilan Negeri Pariaman memeriksa dan 

memutus kembali perkara tersebut. Opsi ini dipilih apabila Pengadilan 

Negeri Pariaman belum melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti 

baik berupa surat maupun saksi-saksi; 

2.  Memeriksa dan memutus sendiri perkara tersebut. Opsi ini dipilih apabila 

berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri Pariaman ke 

Pengadilan Tinggi Padang telah dilengkapi dengan pemeriksaan alat-alat 

bukti yang diajukan oleh para pihak / pemeriksaan mengenai materi 

pokok perkara telah tuntas dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pariaman. 

Untuk menentukan opsi mana yang dipilih oleh Pengadilan Tinggi Padang 

tentunya hakim menggunakan pertimbangan yang rasional dan berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku atau pertimbangan lain yang bersifat praktis. 

Dalam menyelesaikan kasus sengketa hukum yang diperiksanya tersebit 

ternyata Pengadilan Tinggi Padang memilih opsi pertama yaitu 

mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk 

diperiksa dan diputus kembali. 

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 20 

tahun 1947 Tentang Pemeriksaan Ulangan Untuk Daerah Jawa dan Madura 
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seharusnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menangani perkara 

ini dapat memilih opsi yang kedua yaitu memeriksa dan memutus sendiri 

perkara tersebut tanpa harus mengembalikannya kepada Pengadilan Negeri 

Pariaman untuk diperiksa dan diputus kembali. 

Adapun dipilihnya opsi yang kedua ini adalah bahwa materi yang 

dipergunakan untuk membuat pertimbangan hukum atas sengketa sudah 

tersedia. Berkas perkara tersebut telah memuat pemeriksaan tentang materi 

pokok perkara. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut penulis, opsi yang dipilih oleh 

Pengadilan Tinggi Padang adalah kurang tepat. Kesimpulan penulis ini juga 

didasarkan pada alasan lain yaitu dari segi efisiensi, yaitu dengan 

dikembalikannya berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Pariaman 

untuk diperiksa dan diputus kembali mengakibatkan proses mengadili yang 

kedua kalinya di pengadilan tingkat pertama. Sehingga akan menimbulkan 

proses pemeriksaan perkara yang berlarut-larut dan berbelit-belit. 

Proses penyelesaian perkara semacam ini bertentangan dengan asas peradilan 

cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Mahkamah 

Agung melalui surat edarannya No. 6 tahun 1992 tentang Pemeriksaan 

Perkara Perdata dan Pidana dan SEMA No. 3 tahun 1998 tentang 

Pemeriksaan Perkara. 

Tindakan yang menyimpang dari ketentuan tersebut dapat diartikan tidak 

tercapainya keadilan dalam memecahkan kasus tersebut sebagaimana pemeo 

justice delayed is justice denied (keadilan yang ditunda adalah ketidakadilan) 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian pada bagian kesimpulan sebagaimana penulis jelaskan 

diatas, pada bagian ini akan diuraikan saran-saran yang perlu diperhatikan 

berdasarkan studi terhadap kasus penyelesaian perkara banding tersebut 

diatas. 

Dalam memeriksa dan mengadili suatu sengketa hukum, hakim harus 

berpegang kepada ketentuan hukum acara yang bersifat imperatif, artinya 

bersifat memaksa dan tidak bisa disimpangi. Adapun tujuannya adalah untuk 

mencapai keadilan sebagaimana disebutkan dalam irah-irah putusan hakim 

yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Mengesampingkan hukum acara dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak 

yang berperkara. Keadilan dapat didekati antara lain dengan menerapkan 

hukum acara perdata secara luwes. 

Selain pendekatan secara yuridis formal, keadilan juga dapat didekati dari 

aspek efektifitas dan efisiensi artinya proses pemeriksaan yang tidak berbelit-

belit, cepat dan murah merupakan usaha untuk mendekati suatu keadilan. 

Oleh karena itu, hakim harus menerapkan ketentuan Mahkamah Agung 

seperti yang tertuang dalam SEMA RI No. 6 tahun 1992 dan SEMA RI No. 3 

tahun 1998 yang sekarang masih relevan untuk menjadi pedoman bagi para 

hakim dalam menyelesaikan berkas perkara di Pengadilan. 

Terakhir saran dari penulis ditujukan kepada Mahkamah Agung RI supaya 

dapat membuat sebuah surat edaran yang memuat atau mengatur secara tegas 
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tentang bagaimana seharusnya sikap hakim Pengadilan Tinggi apabila 

menerima perkara seperti kasus yang diteliti penulis. Karena sekarang ini 

belum memiliki pengaturan yang konkrit mengenai hal tersebut. Diharapkan 

surat edaran tersebut nantinya akan mampu mewujudkan peradilan yang 

cepat, sederhana dan murah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


