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Tujuan dan Sasaran Materi

1. Memahami teori dan praktik Hukum Acara Perdata yang berlaku,
khususnya mengenai:

 Tata cara persidangan hukum acara perdata ketika dihadiri Para 
Pihak.

 Kewajiban Menempuh Mediasi

 Prosedur pengajuan dan proses upaya hukum banding, kasasi, dan
peninjauan kembali.

 Simulasi kasus.  

2. Mampu menjawab kisi-kisi soal-soal Ujian Profesi Advokat
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Rujukan Hukum Acara Perdata Sekarang

1. Peraturan peninggalan hukum kolonial yang diberlakukan dengan Pasal 5 UU
Darurat No.1 Tahun 1951:

 HIR (Herziene Inlandsche Reglement – Reglemen Indonesia yang Diperbarui
RIB). 

 RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten).  

 Rv (Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering). 

 BW (Burgerlijke Wetboek) – KUHPer Buku IV 

2. UU Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, UU Mahkamah
Agung No 14 Tahun1985 yang diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 terakhir
diubah dengan UU No.3 Tahun 2009, UU Sektoral

3. Yurisprudensi

4. Peraturan MA, Surat Edaran MA, Keputusan MA

5. Traktat, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi 3



Kerangka Pembahasan Materi

 Alur Proses Gugatan Perdata

 Pendaftaran (Surat Kuasa dan Gugatan)dan pembayaran

 pemanggilan para pihak (relaas)

 Proses pemeriksaan perkara: Sidang pertama; Mediasi; Pembacaan
gugatan dan jawab menjawab; Pembuktian; Kesimpulan; Putusan
akhir.

 Prosedur dan Proses Upaya Hukum (Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali)

 Simulasi contoh kasus
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Alur Proses Gugatan

Pendaftaran 

Pemanggilan

Sidang 
Pertama

Mediasi
Putusan Sela

(jika ada
eksepsi relatif)

Jawab-
Menjawab

Pemeriksaan
Setempat
(jika ada)

Pembuktian

(bukti tertulis, 
saksi, ahli) 

Kesimpulan

Putusan Akhir

Upaya 
Hukum
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Pendaftaran

• Pendaftaran Surat Kuasa dan Gugatan

• Pembayaran Panjar Biaya Perkara (SKUM)

• Pencatatan Nomor Perkara dalam Buku Register Perkara

• Penetapan Susunan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Juru
Sita Pengganti

• Dengan berlakunya sistem E-court, proses pendaftaran dan
pengajuan berkas perkara dapat dilakukan secara online
(tanpa sidang). (Vide: Perma 3/2018)
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Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan

• Majelis hakim akan menetapkan hari sidang dalam waktu
selambatnya 7 hari kalender sejak menerima berkas perkara dari
Panitera Muda Perdata

• Pemanggilan Para Pihak yang berperkara dilakukan oleh Juru Sita
/Juru Sita Pengganti dalam waktu selama-lamanya 2 minggu.

• Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang paling
cepat 3 hari kerja, memperhatikan jarak antara pengadilan dan
tempat para pihak.

• Surat panggilan sidang (relaas) kepada Tergugat disertai pula dengan
surat gugatan.

• Pemanggilan harus dilakukan secara patut.
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Pemanggilan Secara Patut

 Bila pihak yang dipanggil tidak dapat ditemui di kediamannya, maka juru

sita/juru sita pengganti menyampaikan panggilan kepada anggota

keluarga yang ditemui namun harus melalui Kepala Desa/Lurah/perangkat

desa dan panggilan tersebut ditempelkan di pengadilan setempat.

 Bila yang dipanggil tidak ditemukan lagi domisili/tempat tinggalnya, maka

panggilan dilakukan kepada Bupati/Walikota tempat tinggal Penggugat

yang selanjutnya panggilan akan ditempel di Kantor Kabupaten/Walikota.

Panggilan ditempelkan pula di Pengadilan Negeri.

 Bila pihak tergugat/termohon telah meninggal, panggilan akan dilakukan

terhadap ahli warisnya.

 Bila tergugat/termohon berada di luar negeri, maka panggilan disampaikan

melalui Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Protokoler dan

Konsuler untuk diteruskan kepada pihak yang bersangkutan.
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Persidangan Pertama

 Penggugat dan Tergugat atau kuasanya wajib hadir pada
persidangan pertama.

 Bila Penggugat yang tidak hadir, maka gugatan dinyatakan gugur (124
HIR).

 Bila Tergugat tidak hadir, maka gugatan akan diputus secara Verstek.
(Pasal 149 R.Bg./125 H.I.R.)

 Putusan verstek dapat berupa mengabulkan gugatan atau menolak.
Bila verstek mengabulkan gugatan, Tergugat dapat mengajukan
upaya perlawanan (Verzet). (Pasal 129 HIR)

 Bila Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi pada sidang
pertama, maka Majelis Hakim wajib memeriksa terlebih dahulu eksepsi
dan memutuskannya – (Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg.)
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Perlawanan (Verzet)

 Perkara gugatan akan diputus secara Verstek apabila
Tergugat/Termohon tidak hadir ke persidangan setelah
dipanggil secara patut.

 Atas putusan Verstek tersebut, pihak Tergugat/Termohon dapat
mengajukan upaya hukum perlawanan Verzet.

 Upaya hukum perlawanan (verzet) atas putusan Verstek tidak
dapat dilakukan apabila salah satu Tergugat/Termohon telah
hadir saat sidang pertama.
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Mediasi
 Pada hari sidang pertama, Hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak

(Pasal 130 HIR; 154 Rbg).

 Dengan terbitnya PERMA 1 Tahun 2016 lebih menegaskan bahwa mediasi wajib
dilaksanakan oleh pengadilan dengan mengupayakan suatu perdamaian para
pihak.

 Mediasi akan menghentikan proses ajudikasi sengketa. Sans prejudice - semua dalil
dan bukti yang digunakan dalam proses mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat
digunakan dalam persidangan.

 Venue mediasi harus di luar ruang sidang, dan bisa di luar pengadilan atas
kesepakatan para pihak.

 Mediator dapat dipilih dari hakim maupun di luar hakim yang bersertifikasi.

 Jangka waktu mediasi adalah 30 hari kerja dan dapat diperpanjang dengan
kesepakatan para pihak hingga 30 hari kerja.

 Jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka kesepakatan damai dapat
dinyatakan dalam putusan hakim dalam bentuk putusan Van Dading.

 Jika putusan perdamaian tidak dilaksanakan, pihak yang menang dapat
mengajukan eksekusi (tidak perlu menggugat lagi).
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Hal-Hal Yang Perlu diperhatikan dalam Proses Mediasi

 Para Pihak (Prinsipal) wajib menghadiri secara langsung pertemuan
Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

 Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi
hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, antara lain : faktor
kesehatan, di bawah pengampuan, tinggal di luar negeri, tugas
negara atau menjalankan profesi/pekerjaan yang tidak bisa
ditinggalkan.

Dalam praktiknya, jika pihak (prinsipal) tidak hadir karena alasan yang
sah dan hanya diwakili kuasa hukumnya, seringkali mediator meminta
Surat Kuasa Khusus untuk Mediasi, termasuk adanya
kuasa/kewenangan untuk mengambil keputusan.
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Jawab Menjawab
Acara persidangan dimana masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk

menyampaikan argumentasi, dalil dan fakta hukum untuk mendukung gugatan atau

membantah gugatan yang dilakukan secara tertulis. Jawab-menjawab terdiri dari:

1. Jawaban oleh Tergugat atas gugatan;

2. Replik oleh Penggugat atas Jawaban Tergugat;

3. Duplik oleh Tergugat atas Replik Penggugat.

Tujuan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengemukakan atau pun membantah

dalil-dalil, fakta dan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan. MENGAPA?

KARENA DALIL, FAKTA MAUPUN BUKTI YANG TIDAK DIBANTAH, DISANGGAH ATAU DITOLAK

DIANGGAP DITERIMA DAN TIDAK PERLU DIBUKTIKAN.
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Materi Jawaban

 HIR tidak mengatur mengenai materi apa yg harus dimuat dalam
jawaban. Namun ketentuan Pasal 13 Rv mensyaratkan agar bantahan
tergugat (Jawaban) disertai alasan-alasan (met redenen omkleed).

 Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, yaitu:

 Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang lazim
disebut EKSEPSI

– Sasaran dari eksepsi adalah tidak diterimanya gugatan penggugat.
Ada bermacam-macam eksepsi, yang dapat dikelompokkan
menjadi dua macam, yaitu eksepsi formil (prosesuil) dan eksepsi
materiil.

 Jawaban mengenai pokok perkara, yang dapat sekaligus juga
mengajukan gugatan balik (rekonvensi)
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Eksepsi Formil

• Eksepsi Formil Kompetensi (Absolut maupun Relatif )

– Eksepsi harus diajukan sebelum dimulai sidang pertama bersamaan
dengan jawaban tergugat KECUALI terkait dengan kewenangan
absolut dapat diajukan kapan saja dalam masa pemeriksaan
perkara – HIR 125 (2) dan HIR 134.

– Catatan: Hak eksepsi gugur bila lewat waktunya kecuali untuk
kompetensi absolut .

• Eksepsi Selain Kompetensi antara lain:

– Non-Persona Standi in Judicio

Gugatan oleh pihak yang tidak memiliki hak dan kewenangan menggugat
dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena tidak boleh ada gugatan tanpa
ada suatu kepentingan sesuai asas “point d’interet, point d’action”.
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Eksepsi Formil

• Eksepsi error in persona dan error in objecto

Salah mengajukan pihak tergugat dapat dieksepsi karena salah pihak (error in
persona). Contoh: kesalahan menyebutkan identitas nama tergugat dapat
dieksepsi error in persona (salah pihak).

Kesalahan atau tidak jelas menyebutkan benda/barang yang digugat dapat
dieksepsi error in objecto (salah obyek).

• Eksepsi obscuur libel

Gugatan yang tidak menguraikan peristiwa apa yang digugat dapat dianggap
kabur atau tidak jelas. Gugatan yang tidak jelas dan logis juga dapat dinyatakan
obscuur (kabur). Eksepsi obscuur menyangkut materi pokok perkara.

• Eksepsi Nebis in idem

Pokok perkara yang telah pernah diputus tidak dapat diajukan kembali.
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Eksepsi Materiil

Eksepsi Materiil antara lain :

• Eksepsi prematur

Apabila belum suatu timbul kewajiban hukum, maka gugatan dapat
dinyatakan belum waktunya bersifat prematur. Contoh: Hutang yang
belum jatuh tempo belum waktunya digugat.

• Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa)

Daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain menjadi dasar hukum

untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk

membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat

jangka waktu tertentu (Pasal 1946 BW)
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Eksepsi Materiil

• Exceptio non adimpleti contractus

Eksepsi ini dimana dalam perjanjian timbal balik, penggugat juga
gagal memenuhi prestasi. Seseorang tidak berhak menggugat,
apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi
kewajibannya dalam perjanjian.
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Jawaban Mengenai Pokok Perkara

1. Pengakuan (bekentenis) terhadap hal-hal yang memang
diakui benar;

2. Penolakan secara keseluruhan mengenai dalil gugatan
kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;

3. Dalil gugatan balik (rekonvensi) apabila memang relevan
dapat diajukan sekaligus dalam jawaban pokok perkara.

Dalil-dalil jawaban sangat penting karena akan
menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan.  
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Beberapa Catatan Untuk Menghindari Gugatan Error 
In Persona

 Gugatan berdasarkan wanprestasi harus terhadap pihak-pihak yang memiliki perjanjian/perikatan dengan
Penggugat.

 Dalam PMH harus terhadap pihak-pihak yang langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

 Gugatan terhadap Perseroan yang telah disahkan maka gugatan diajukan kepada badan hukum (bukan
perorangan: pemegang sahan dan pengurus). Apaila Perseroan belum di-sahkan, maka ditarik sebagai
pihak adalah para pendiri dan/atau pengurus secara pribadi.

 Gugatan terkait perjanjian yang terdapat Penjaminan (Guarantor), maka Penjamin dapat ditarik sebagai
Tergugat kecuali ketentuan hak-hal istimewa dalam 1820 -1831 tidak di-waive. Perlu diperhatikan:

 Jika kedudukan Penjamin murni berdasarkan Pasal 1829 BW, maka gugatan dapat langsung ditujukan
kepada Penjamin saja. Alasan ini mengingat Pasal 1839 BW dimana Penjamin dapat menuntut kembali
dari debitur prinsipal atas pelaksanaan pembayaran yang dilakukan.

 Jika perjanjian jaminan hanya merupakan asesoir dari perjanjian pokok, maka debitur dan penjamin
harus bersama-sama diposisikan sebagai Tergugat.

 Gugatan Ganti Kerugian secara tidak langsung (Pasal 1367 BW – vicarious liability) diajukan kepada orang di
atasnya: majikan terhadap karyawan, orang tua terhadap anak, pemilik hewan peliharaan.
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Pembuktian

Pembuktian diperlukan dalam semua bidang kehidupan.

Pada ilmu pengetahuan, pembuktian bersifat logis dan
pasti/absolut.

Contoh: dalam ilmu aljabar: 1+1=2, akar 9 = 81 dst. Dalam hukum
fisika, benda akan jatuh karena ada gaya gravitasi bumi dsb-nya.
Menurut rumus kimia, H2O pasti mengandung air karena terdiri dari
unsur hidrogen dan oksigen.

Dalam ilmu hukum pembuktian bersifat relatif (tidak mutlak).

PEMBUKTIAN HUKUM BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN 
KEYAKINAN KEPADA HAKIM DALAM MENGAMBIL 

PERTIMBANGAN DAN MEMUTUS PERKARA.  
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Apa yang perlu dibuktikan

Apa itu pembuktian hukum?  

Pasal 1865 KUHPer/BW:  

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau
guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang 
lain, menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan
adanya hak atau peristiwa tersebut.” 

Pasal 163 HIR:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia
menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau
untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan
adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”
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Apa yang perlu dibuktikan

Pasal 283 RBg: 

“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu
keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak
seseorang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan
itu.”
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Apa yang tidak perlu dibuktikan

1. Peristiwa-peristiwa yang tidak disangkal atau dibantah

2. Hak atau peristiwa yang telah diakui

3. Suatu hal yang telah menjadi pengetahuan umum (notoire
feiten/generally known) –

“hal yang secara luas telah menjadi pengetahuan umum tidak 
perlu dibuktikan lagi” 

Adalah pengaturan dalam KUHAP Pasal 182 (4), namun secara
praktik diterapkan dalam praktik acara perdata.    
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Hirarki Alat Bukti Perdata

SURAT 

SAKSI  

PERSANGKAAN  

PENGAKUAN 

SUMPAH
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Ketentuan Mengenai Alat Bukti Perdata

• Alat Bukti Tertulis / Surat (Pasal 164, Pasal 285 s/d Pasal 305 RBg,
Pasal 138, Pasal 165 dan Pasal 167 HIR, Pasal 1867 s/d Pasal 1894
BW)

• Alat Bukti Saksi / Kesaksian (Pasal 165 s/d Pasal 179, Pasal 309 
RBg, Pasal 139 s/d Pasal 152, Pasal 169 s/d Pasal 172 HIR, Pasal 
1895, Pasal 1902 s/d Pasal 1908 BW)

• Alat Bukti Persangkaan (Pasal 1915 BW)

• Alat Bukti Pengakuan (Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313 RBg, Pasal 
174, Pasal 175, Pasal 177 HIR, dan Pasal 1923 s/d Pasal 1928 BW)

• Alat Bukti Sumpah (Pasal 182 s/d Pasal 185, Pasal 314 RBg, Pasal 
155 s/d Pasal 158, Pasal 177 HIR, Pasal 1929 s/d 1945 BW)
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Surat/Bukti Tertulis/Akta

OTENTIK 

• Isi akta dibuat atau disahkan oleh
pejabat yang berwenang. Contoh
Notaris, PPAT dsb-nya.  

• Berkekuatan sebagai bukti
sempurna.  Tidak dapat dibatalkan
kecuali oleh Pengadilan.    

DIBAWAH TANGAN 

• Dibuat oleh para pihak. 

• Berkekuatan sebagai alat bukti
sepanjang tidak 
dibantah/disangkal atau dibuktikan
kebenarannya.  
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Saksi

ORANG YANG MENGALAMI, MELIHAT, ATAU MENDENGAR 
SUATU PERISTIWA HUKUM   

[Note: Dalam acara pidana definisi mengacu KUHAP sudah diperluas
dengan putusan MK sehingga tidak harus langsung mengalami, melihat
atau mendengar sendiri.

Adanya perubahan pengertian saksi de auditu.

Dalam pembuktian perkara perdata, keterangan satu orang saksi tanpa
disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (satu saksi
bukanlah saksi /unus testis nullus testis) sebagaimana diatur dalam Pasal
306 RBg, Pasal 169 HIR, Pasal 1905 BW, sehingga perlu dilengkapi dengan
alat bukti lain atau keterangan saksi lain.
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Saksi

Syarat Menjadi Saksi

• Syarat Formil

1. Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap

(sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampuan)

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda

dengan salah satu pihak, kecauali UU menentukan lain. termasuk juga

hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;

3. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU

menentukan lain;

4. Mengucapkan Sumpah
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Saksi

• Syarat Materiil

1. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami
sendiri;

2. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;
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Tata Cara Pemeriksaan Saksi (pasal 139- 152 
HIR/165 –179RBg 

Tata cara pemeriksaan saksi diatur dalam HIR/ RBg. Dari praktek yang 
ada dapat diformulasikan sebagai berikut :

 Saksi ditunjuk oleh pihak yang berkepentingan atau oleh hakim
karena jabatannya, yang diperlukan untuk penyelesaian perkara.

 Saksi dipanggil untuk menghadap di persidangan. Panggilan
dapat dilakukan langsung oleh pihak yang berkepentingan.
Apabila dipandang perlu, pihak yang berkepentingan dapat
meminta bantuan kepada hakim agar saksi yang diperlukan itu
dipanggilkan oleh Jurusita Pengadilan (pasal 139 HIR/ pasal 165 (2)
RBg). Permintaan bantuan tersebut, demikian pula perintah Hakim
untuk memanggil saksi dicatat dalam BAP.
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Tata Cara Pemeriksaan Saksi (pasal 139- 152 
HIR/165 –179RBg 

 Saksi menghadap ke Pengadilan untuk memenuhi
kewajibannya (pasal 140 (2) HIR/ pasal 167 (2) RBg).

 Saksi dipanggil masuk ke ruang sidang seorang demi seorang
(pasal 144 (1) HIR/ pasal 171 (1) RBg).

 Hakim/Ketua Majelis menanyakan kepada saksi tentang : -
Namanya - Pekerjaannya - Umurnya - Tempat tinggalnya dan -
Apakah ia berkeluarga sedarah dengan kedua belah pihak
atau salah satu daripadanya, atau karena berkeluarga
semenda dan jika ada, berapa pupu, serta - Apakah ia makan
gaji atau jadi bujangan pada salah satu pihak ( pasal 144 (2)
HIR/ pasal 171 (2) RBg ).
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Tata Cara Pemeriksaan Saksi (pasal 139- 152 
HIR/165 –179RBg 

 Saksi disumpah menurut agamanya bahwa ia akan menerangkan yang
sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya (pasal 147 HIR/pasal
175 RBg/pasal 177 Rv/ pasal 1911 KUH Perdata) kecuali jika menurut hukum
tidak boleh disumpah.

 Para pihak dapat mengajukan pertanyaan pada saksi tentang hal-hal yang
mereka anggap penting, melalui Hakim.

 Saksi yang telah diperiksa, tetap duduk berada dalam ruang sidang agar
supaya: - ia tidak saling berhubungan dengan saksi-saksi yang lain, dan -
apabila sewaktu-waktu diperlukan keterangan tambahan atau untuk
dikonfirmasikan dengan saksi yang lain tidak mengalami kesulitan.

 Keterangan tentang saksi dan segala keterangan saksi sertajalannya
pemeriksaan saksi tersebut dicatat dalam Berita Acara persidangan yang
dibuat oleh Panitera sidang ( pasal 152 HIR/ pasal 179 RBg/pasal 209 Rv).
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Persangkaan

Persangkaan (vermoedens, presumptions), dalam Pasal 1915 BW dirumuskan
sebagai kesimpulan-kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim
ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang
tidak terkenal.

 Persangkaan Undang-undang

Contoh: bila dibuktikan telah terjadi angsuran 3 kali berturut-turut, maka
angsuran pembayaran sebelumnya dianggap telah dilakukan.

 Persangkaan Hakim

Contoh: apabila terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga,
maka hakim dapat menyimpulkan alasan perceraian.
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Pengakuan

• Sebagai alat bukti, pengakuan harus diberikan di depan
persidangan. Pasal 311 RBg menyatakan: pengakuan yang
dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik
terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun
lewat seorang kuasa khusus.

• Pasal 174 HIR mengatur bahwa pengakuan yang diucapkan di
hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan
orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri,
maupun dengan perantaraan orang lain, yang istimewa
dikuasakan untuk itu.
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Sumpah

• RBg / HIR mengenal tiga macam sumpah, yaitu:

- Sumpah pelengkap (suppletoir)

sumpah pelengkap diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk
melengkapi pembuktian peristiwa yang sudah ada namun masih perlu
dikuatkan yang dijadikan dasar putusan hakim

- Sumpah penaksiran (estimatoir),

diperintahkan oleh hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang
ganti kerugian, yang sudah terbukti ada kerugian namun jumlahnya belum pasti

- Sumpah pemutus.

sumpah yang dibebankan oleh satu pihak kepada pihak lawannya
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Alat Bukti Lain Yang Diterima Dalam Praktik

1. Pemeriksaan Setempat (sidang setempat)

2. Alat bukti ITE (Informatika, Teknologi & Elektronika) berdasarkan UU
ITE. Contoh: surat elektronik.

3. Alat bukti ilmiah (scientific evidence) berdasarkan UU Lingkungan
Hidup. Contoh: data satelit, hasil laboratorium.

4. Keterangan Ahli (diperlukan apabila Majelis Hakim menganggap
perlu untuk keterangan ahli untuk membuat perkara menjadi jelas
dan terang: Pasal 154 HIR dan Pasal 181 RBG). Dalam prakteknya
para pihak boleh untuk mengajukan ahli kepada hakim di
perisidangan, dengan prosedur pemeriksaan serupa dengan
prosedur pemeriksaan saksi
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Putusan Sela (185 HIR) 
• Putusan Sela (tussen vonnis) : putusan yang dijatuhkan sebelum putusan

akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau
mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

• Dalam praktik peradilan terdapat 4 (empat) jenis Putusan Sela yaitu:

 Putusan Prepatoir: Putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan
dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa mempengaruhi pokok perkara
dan putusan akhir.

 Putusan Interlucotoir: Putusan yang berisi bermacam-macam perintah terkait
masalah pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.

 Putusan Insidentil: Putusan yang berhubungan dengan adanya insiden
tertentu, yakni timbulnya kejadian yang menunda jalannya persidangan.
Contoh : putusan insidentil dalam gugatan intervensi dan putusan insidentil
dalam sita jaminan.

 Putusan Provisionil: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu
menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak
sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh : putusan yang berisi perintah agar
salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah
objek sengketa.
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Kesimpulan

Acara persidangan dimana para pihak menyampaikan
kesimpulan akhirnya atas semua dalil, fakta dan bukti persidangan
dalam perkara a quo.

Meskipun kesimpulan tidak wajib, namun secara praktik berguna
untuk memudahkan jalan pikiran hakim dalam memahami posisi
hukum masing-masing pihak. Maka kesimpulan yang baik akan
dapat mempengaruhi keyakinan hakim ketika akan menyusun
pertimbangan hukum, yang pada akhirnya tentu akan
menentukan apakah putusan akhir majelis sesuai dengan
harapan.
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Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat

pemeriksaan tertentu. Ditinjau dari sifat diktum atau amarnya, putusan dibedakan

menjadi :

 Putusan declaratoir

putusan yang diktum / amarnya menyatakan sesuatu (seperti: mengabulkan

gugatan penggugat) atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan

yang sah (seperti: menyatakan tanah sengketa adalah sah milik penggugat).

 Putusan konstitutif

putusan yang diktum / amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau

menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya: menyatakan

perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian.

 Putusan condemnatoir

putusan yang diktum/amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman.

Contoh : menghukum tergugat membayar hutang kepada penggugat sejumlah

tertentu
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Sekilas Mengenai E-Court

• Diberlakukan dengan Perma No.1 Tahun 2019

• Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan elektronik diatur
dengan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019

• Merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan
terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online
(E-Filling), Taksiran Panjar Biaya secara elektronik dan Pembayaran
Panjar Biaya secara online (E-Payment), Pemanggilan secara online
(E-Summons) dan Persidangan secara online (E-Litigasi).

• Pengguna E-Court adalah : Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.

• Syarat untuk dapat dilakukan persidangan melalui E-Litigasi adalah
harus ada persetujuan dari pihak lawan (Tergugat) untuk bersedia
beracara secara E Litigasi.
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Alur E-Court

1. Pengguna E-Court

 Pengguna Terdaftar (Advokat)  Advokat melakukan registrasi akun
sebagai Pengguna Terdaftar di situs e-Court Mahkamah Agung
(https://eCourt.mahkamahagung.go.id)

 Pengguna Lain (Perseorangan, Pemerintah, Badan Hukum, dan Kuasa
Insidentil)  Registrasi akun dan Verifikasi dilakukan oleh Pengadilan
tempat mendaftarkan perkara.

2. Pendaftaran Perkara Online (E-Filling)

 Pengguna Terdaftar yang dinyatakan terverifikasi dan valid melakukan
Pendaftaran Perkara secara online: Memilih Pengadilan; Mendapat
Nomor Register Online; Upload Dokumen Surat Kuasa; Mengisi data para
pihak; Upload Berkas Gugatan; Diberikan Taksiran Biaya Penjar dan E-SKUM
dan Nomor Virtual Pembayaran.
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Alur E-Court

3. Pembayaran (E-Payment)

 Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan
besaran biaya panjar yang harus dibayarkan, dan selanjutnya melakukan
pembayaran.

 Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan
berubah dan akan diverifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan
untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

4. Panggilan Elektronik (E-Summons)

 Panggilan pertama kepada penggunga selaku penggugat akan dikirim
pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara ke email / domisili elektronik
yang telah terdaftar.

 panggilan pertama untuk tergugat dilaksanakan secara manual,
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Alur E-Court

5. Persidangan secara elektronik (E-Litigasi)

Alur Proses E-Litigation

a. Pemanggilan secara elektronik; 

b. Persidangan pertama dan mediasi (upaya damai); 

c. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik; 

d. Prosedur intervensi pihak ketiga secara elektronik (apabila ada); 

e. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik; 

f. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik; 

g. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik; 
dan

h. Upaya hukum secara elektronik. 
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Alur ECourt

Pemanggilan secara elektronik

• Panggilan pertama kepada pengguna selaku Penggugat

dilakukan secara elektronik yang dikirim pihak pengadilan

tempat pendaftaran perkara ke email / domisili elektronik yang

telah terdaftar. Namun untuk panggilan pertama untuk pihak

tergugat tetap dilaksanakan secara manual.

• Untuk panggilan persidangan selanjutnya, apabila dalam

sidang pertama Tergugat sepat menggunakan layanan E

Litigation, maka panggilan akan dilakukan secara elektronik

yang dikirim ke email/domisili elektronik yang telah tedaftar.
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Alur ECourt
Persidangan pertama dan mediasi (upaya damai)

• Sidang Pertama tetap dilaksanakan secara tetap muka di ruangan pengadilan pada hari, tanggal
dan jam yang ditentukan. Majelis Hakim akan meminta Pengguna (Penggugat) untuk menyerahkan
tiga dokumen asli, yaitu Surat Kuasa, Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal. Jika pada sidang
pertama pihak Tergugat hadir (para pihak sudah lengkap), Majelis Hakim akan berupaya
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis
Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi,
sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 dengan jangka waktu normal 30 hari.

• Jika mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka proses sidang dilanjutkan dengan
persidangan tatap muka untuk kedua kalinya di ruang persidangan. Majelis Hakim akan menawarkan
kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani formulir kesediaan
yang telah disiapkan. Jika Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik maka pelaksanaan E-
Litigation akan dilanjutkan. Tergugat yang tidak menunjuk Advokat dan belum memiliki akun E-Court
akan diarahkan oleh Panitera Pengganti menuju Meja E-Court untuk mendaftarkan akunnya terlebih
dahulu dengan status sebagai Pengguna Lain. Proses selanjutnya Hakim akan menyusun dan
menetapkan jadwal persidangan (court calendar) dari awal pemeriksaan hingga pembacaan
putusan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

• Jika Tergugat tidak setuju beracara secara elektronik, maka persidangan akan dilakukan seperti biasa
dan pemanggilan para pihak akan dilakukan secara manual.
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Alur ECourt

Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik

Proses jawab menjawab dilakukan secara elektronik dimana para
pihak meng-upload dokumen (jawaban, replik dan duplik) di aplikasi
E-Court sesuai jadwal kalender persidangan, dimana hakim akan
memverifikasi berkas tersebut untuk diteruskan kepada Pihak lainnya
melalui akun E-Court masing-masing. Dokumen yang di-upload oleh
para pihak harus dalam formal Pdf atau rtf/doc. Para pihak yang tidak
mengirim dokumen elektronik sesuai dengan agenda persidangan
yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka
dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan
yang sah menurut hukum, maka sidang ditunda satu kali.
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Alur ECourt

Prosedur intervensi pihak ketiga secara elektronik (apabila ada).

Apabila ada Pihak ketiga yang mengajukan intervensi terhadap
perkara yang sedang disidangkan secara elektronik, maka wajib untuk
mengikuti proses persidangan secara elektronik. Apabila pihak ketiga
tersebut tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik, maka
Majelis Hakim menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak
dapat diterima melalui sebuah penetapan.

Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik
sesuai dengan ketentuan hukum acara. Gugatan intervensi serta
tanggapan para pihak disampaikan secara elektronik. Ketua Majelis
mengeluarkan penetapan yang menolak atau menerima penggugat
intervensi untuk menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Atas
penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya hukum.
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Alur ECourt

Persidangan pembuktian secara elektronik

Persidangan pembuktian, Para pihak wajib meng-upload dokumen bukti
surat yang telah bermaterai ke dalam E-Court.  Asli dan dokumen bukti
tersebut diperiksa di muka sidang (persidangan tatap muka di pengadilan) 
pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

Atas permintaan para pihak, persidangan pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat 
dilakukan dengan jarah jauh (teleconverence) yang didukung media 
komunikasi audio visual yang memungkinkan para pihak melihat dan
mendengar langsung dan ikut berpartisipasi, atas permintaan para pihak.  
Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur
pengadilan di tempat dilakukan pemeriksaan saksi/ahli tersebut.  Saksi/ahli
memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera
pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat.  Biaya yang 
ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada
pihak penggugat atau tergugat yang menghendaki.
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Alur ECourt

Persidangan tahapan kesimpulan secara elektronik. 

Kesimpulan berupa dokumen elektronik disampaikan para pihak
dengan mengupload melalui E-Court.  Majelis Hakim selanjutnya akan
melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia
pada E-Court. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak
lawan, ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan sidang untuk
pembacaan putusan.
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Alur ECourt
Persidangan pembacaan putusan secara elektronik. 

Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam
persidangan yang terbuka untuk umum melalui aplikasi E-Court pada
jaringan internet publik, sehingga secara hukum, dianggap telah memenuhi
asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

putusan/penetapan dianggap telah dibacakan kepada para pihak dengan
menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui E-
Court dalam format Pdf. 

Apabila para pihak menghendaki, maka pengadilan dapat memberikan
salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan
salinan putusan/penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat 
disetorkan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan tersebut
dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan
elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai informasi dan transaksi elektronik
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Alur ECourt
Persidangan pembacaan putusan secara elektronik. 

Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam
persidangan yang terbuka untuk umum melalui aplikasi E-Court pada
jaringan internet publik, sehingga secara hukum, dianggap telah memenuhi
asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

putusan/penetapan dianggap telah dibacakan kepada para pihak dengan
menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui E-
Court dalam format Pdf. 

Apabila para pihak menghendaki, maka pengadilan dapat memberikan
salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan
salinan putusan/penetapan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat 
disetorkan secara elektronik. Salinan putusan/penetapan tersebut
dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan
elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai informasi dan transaksi elektronik
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Alur ECourt
Upaya hukum secara elektronik.

Upaya hukum dapat diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang 
berlaku secara elektronik khusus bagi para pihak yang sejak awal telah berperkara
secara elektronik dari awal.  Semua tahapan upaya hukum yang dilakukan secara
elektronik akan diproses secara elektronik yang meliputi:

a. penerbitan akta pernyataan upaya hukum banding/kasasi/peninjauan kembali;

b. pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/peninjauan kembali;

c. penyerahan memori banding/kasasi/peninjauan kembali;

d. penyerahan kontra memori banding/kasasi/peninjauan kembali;

e. proses inzage;

f. pengiriman berkas ke pengadilan banding/kasasi/peninjauan kembali;

g. serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/peninjauan kembali dalam paling 
lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.
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Upaya Hukum Perdata

• Upaya Hukum Biasa :

Banding

 Kasasi

• Upaya Hukum Luar Biasa

Peninjauan Kembali, Verzet, Derden Verzet
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Banding

 Dasar Hukum : Pasal 188 s/d 194 HIR (diganti dengan UU No

20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan

Madura), Pasal 199 s/d 205 RBg, Pasal 5 UU No. 1 Tahun

1951

 Tenggang Waktu Pengajuan Banding:

Permohonan Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi

melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana putusan
dijatuhkan, dalam waktu 14 hari kalender terhitung

keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah

diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam

pembacaan putusan.
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Banding

• Prosedur Pengajuan Banding

 Diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana putusan

tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu melunasi biaya

permohonan biaya permohonan banding.

 Permohonan Banding dapat diajukan secara tertulis atau lisan (Vide

Pasal 7 UU No 20 Tahun 1947) oleh pihak yang bersangkutan atau

kuasa hukumnya.

 Panitera Pengadilan Negeri akan membuat Akta Pernyatan Banding

yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding,

dan akan dicatat dalam register perkara.
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Banding
• Prosedur Pengajuan Banding

 Permohonan banding akan diberitahukan kepada pihak lawan dalam waktu

14 hari setelah tanggal permohonan banding

 Pemohon banding berhak (tidak wajib) menyampaikan memori banding,

sehingga tidak diatur jangka waktu penyerahan memori banding. Namun

masih dapat diajukan sebelum perkara banding diputus.

 Kalau ada memori banding, maka pihak lawan diberi kesempatan

mengajukan kontra memori banding dalam waktu 14 hari kalendar sejak

relaas pemberitahuan memori banding.

• Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak

diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa

berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.
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Kasasi

 Pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan tingkat banding (putusan

pengadilan tinggi) dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi ke

Mahkamah Agung.

 Syarat formal agar permohonan kasasi dapat diterima:

1) Mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi dalam tenggang waktu 14

hari kalender sejak putusan pengadilan tinggi diberitahukan.

2) Mengajukan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari kalender sejak

pernyataan pengajuan permohonan kasasi.

 Alasan-alasan Kasasi :

 Judex factie tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

 Judex factie salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

 Judex factie lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang

undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan.
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Kasasi

• Prosedur Pengajuan Permohonan Kasasi

 Permohonan kasasi diajukan/didaftarkan secara tertulis atau lisan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus pekara awal,

dengan melunasi biaya permohonan kasasi

 Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam register

perkara, dan membuat akta pernyataan permohonan kasasi yang

memuat hari dan tanggal diajukannya permohonan kasasi.

 Dalam waktu 7 hari kalender setelah permohonan kasasi didaftarkan,

panitera pengadilan negeri akan memberitahukan tertulis kepada

pihak lawan
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Kasasi

• Prosedur Pengajuan Permohonan Kasasi

 Dalam tenggang waktu paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal

akta pernyataan permohonan kasasi, pemohon kasasi wajib

menyampaikan memori kasasi.

 Panitera Pengadilan Negeri akan menyampaikan salinan memori

kasasi kepada lawan, dan lawan diberikan kesempatan untuk

menyampaikan kontra memori kasasi dalam waktu 30 hari kalender

sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi

 Sebelum berkas perkara di kirim ke Mahkamah Agung harus diberikan

kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari /

memeriksa kelengkapan berkas perkara (inzage) dan dituangkan

dalam akta.
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Peninjauan Kembali

 Peninjauan kembali upaya terhadap putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

yaitu putusan PN yang tidak dimohonkan banding,

putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan

kasasi dan putusan kasasi.

 Peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung

Republik Indonesia melalui kepaniteraan Pengadilan

Negeri.
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Peninjauan Kembali
 Alasan-alasan Peninjauan Kembali (Pasal 67 UU Mahkamah Agung):

 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.

 Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan

yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (novum/kebaruan).

 Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut (ultra

petitum).

 Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa ditertimbangkan

sebab sebabnya.

 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 (ne bis in idem, double jeopardy).

 Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang

nyata.
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Peninjauan Kembali

 Tenggang Waktu Pengajuan Peninjaun Kembali:

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari
kalender :

 Sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim
pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan
kepada pada pihak yang berperkara; atau

 Sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya
harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang
berwenang;atau

 Sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan
kepada para pihak yang berperkara.
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Peninjauan Kembali

 Berapa kali pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata?

Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, kecuali untuk alasan adanya

pertentangan putusan.

 Pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung mengatur: “(1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan

hanya 1 (satu) kali”

 Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaaan Kehakiman “(2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat

dilakukan peninjauan kembali”

 Angka XV SEMA Nomor 7 Tahun 2012: “XV. Tentang PK kedua kali. Pada prinsipnya PK kedua kali tidak

diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam putusan Perdata, Pidana, TUN

maupun Agama. (usul Review SEMA No. 10 Tahun 2009)”

 SEMA Nomor 3 Tahun 2018 “Permohonan Peninjauan Kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan 1 (satu)

kali sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kecuali ada dua putusan yang

saling bertentangan baik dalam perkara perdata. Pidana, agama maupun TUN, vide angka XV SEMA Nomor 7

Tahun 2012.
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Peninjauan Kembali

 Sekilas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai
batasan pengajuan Peninjuan Kembali dalam Perkara Pidana

 Ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP mengenai batasan PK Pidana
hanya 1 (satu) kali telah dibatalkan MK dalam Putusan MK Nomor
No. 34/PUU-XI/2013.

 Meskipun ada Putusan MK tersebut, dalam implementasinya MA
menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang pada intinya bahwa
Putusan MK tersebut tidak membatalkan ketentuan dalam UU
Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman terkait batasan
PK hanya 1 (satu) kali, sehingga MA berpendapat bahwa batasan
pengajuan PK Pidana tetap 1 (satu) kali, kecuali karna adanya
pertentangan putusan.
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Peninjauan Kembali

• Prosedur Peninjauan Kembali

 Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah
Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus
perkara di tingkat pertama

Membayar biaya perkara

 Pengajuan dapat secara lisan maupun tulisan. Jika diajukan
secara lisan maka pemohon menguraikan dihadapan ketua
pengadilan negeri atau dihadapan hakim yang ditunjuk, dan
akan dibuat catatan mengenai uraian permohonannya
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Peninjauan Kembali

• Prosedur Peninjauan Kembali

 Pengadilan Negeri akan memberikan salinan permohonan
Peninjauan Kembali (memori PK) kepada pihak lawan, untuk
diketahui dan memberikan hal bagi lawan untuk menanggapi.

 Pihak lawan diberikan waktu 30 hari kalender sejak tanggal
diterimanya relaas Peninjauan kembali dan Memori PK untuk
membuat dan menyampaikan Kontra Memori Peninjauan
Kembali ke Pengadilan Negeri.
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Kerangka Waktu Upaya Hukum

Diajukan14 hari
sejak putusan

Tidak ada jangka
waktu Memori
Banding (namun
tidak lebih dari
sebulan)

Tidak ada jangka
waktu Kontra
Memori Banding 
(namun sebelum
putusan banding). 

Banding 

Diajukan 14 hari
sejak putusan

Pengajuan Memori
kasasi 14 hari sejak
pernyataan kasasi

Pengajuan Kontra
Memori Kasasi 14 
hari sejak
pemberitahuan
Memori Kasasi

Kasasi
Diajukan 180 hari
sejak
ditemukannya
alasan PK.   

Pengajuan Memori
PK bersamaan
dengan
pengajuan PK.   

Pengajuan Kontra
Memori PK 30 hari
sejak diterimanya
relaas
pemberitahuan PK 
dan Memori PK. 

PK
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SEKIAN DAN TERIMA KASIH
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