J U R N A L H U K U M A C A R A P E R D ATA

ADHAPER

Vol.
2, 1,
No.
1, 1,
Januari
– Juni 2015
2016
Vol.
No.
Januari-Juni

•

Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure dalam
Proses Kepailitan
Pupung Faisal

ISSN. 2442-9090

Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016

ISSN 2442-9090

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER
DAFTAR ISI
1. Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di
Pengadilan
Mardalena Hanifah........................................................................................................

1–13

2. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding
Moh. Amir Hamzah.......................................................................................................

15–36

3. Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa
di Bidang Pertanahan
M. Hamidi Masykur......................................................................................................

37–58

4. Akses Keadilan bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat
yang Diberikan Hak Guna Usaha
Mahrita Aprilya Lakburlawal........................................................................................

59–75

5. Aspek Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
Aam Suryamah..............................................................................................................

77–93

6. Tuntutan Hak dalam Penegakan Hak Lingkungan (Environmental Right)
I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman A. Martana.......................

95–113

7. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Rangka Perlindungan terhadap
Nasabah Bank
Etty Mulyati................................................................................................................... 115–133
8. Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure dalam
Proses Kepailitan
Pupung Faisal................................................................................................................ 135–147
9. Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga
R. Saija.......................................................................................................................... 149–167
10. Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001
Agung Sujatmiko........................................................................................................... 169–191

Printed by: Airlangga University Press. (OC 224/08.16/AUP-B1E). Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115, Indonesia.
Telp. (031) 5992246, 5992247, Telp./Fax. (031) 5992248. E-mail: aup.unair@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan,
akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 1 Januari-Juni 2016
dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah
dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya
dan diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi negeri di
Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai
topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum
Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel
konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.
Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Mardalena Hanifah dengan judul “Kajian Yuridis:
Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, mengulas prosedur
dan syarat mediasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sekalipun Perma tersebut telah diubah dengan
Perma 1 Tahun 2016, namun masih relevan untuk dikaji dan memahami mediasi sebagai
penyelesaian sengktea yang dianggap lebih adil dan lebih cepat dalam proses penyelesaian
sengketa keperdataan.
Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Moh. Amir Hamzah yang berjudul “Pembaharuan
Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding”. Artikel ini mengkritisi syarat formil
upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947
tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura yang dianggap sudah tidak sesuai dengan
perkembangan zaman, keadilan dan kepastian hokum yang oleh penulis dianggap perlu untuk
segera diubah.
Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. M. Hamidi Masykur yang mengambil judul
“Lembaga Eksaminasi Pertanahan Sebagai Aternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang
Pertanahan. Artikel ini membahas permasalah pertanahan yang sering menimbulkan sengketa
berkepanjangan. Usaha pemerintah untuk meminimalkan atau meredam konflik tersebut
dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Eksaminasi Pertanahan. Lembaga Eksaminasi Pertanahan mempunyai wewenang untuk
menyelesaikan konflik pertanahan melalui peneliti, pemeriksa, pengkaji dan memberikan
rekomendasi terhadap keputusan maupun konsep keputusan pemberian, konversi/penegasan/
pengakuan, pembatalan hak atas tanah yang diterbitkan BPN RI. Dengan adanya lembaga ini
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maka diharapkan proses penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan dengan adil
dan lebih cepat.
Artikel keempat ditulis oleh Sdr. Mahrita Aprilya Lakburlawal yang berjudul “Akses
Keadilan Bagi Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Diberikan
Hak Guna Usaha”. Artikel ini membahas lembaga eksaminasi pertanahan sebagaimana artikel
yang ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur, namun fokus pada perlindungan hukum masyarakat
adat, yang dalam banyak kasus terjadi sengketa pertanahan antara masyarakat adat sebagai
pemegang Hak Ulayat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha. Keinginan masyarakat
adat untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan cara yang cepat dan murah
dapat melalui lembaga litigasi. Namun sengketa seringkali diselesaikan dalam jangka waktu
yang sangat lama dan menghabiskan biaya yang besar sehingga keinginan untuk mendapatkan
keadilan dengan cepat dan biaya murah tidak tercapai, oleh karena itu lembaga eksaminasi
pertanahan diharapakan dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa pertanahan yang
melibatkan masyarakat adat.
Artikel kelima disajikan oleh Sdri. Aam Suryamah berjudul “Aspek Hukum Acara
Perdata Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. Artikel ini membahas
mekanisme penyelesaian dan pengimplementasian hukum acara perdata dalam penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Dalam tulisan berkesimpulan bahwa upaya non litigasi harus
didahulukan dalam penyelesaian perselisihan industrial. Upaya litigasi melalui Pengadilan
Hubungan Industrial dilakukan apabila upaya non litigasi tidak berhasil, dengan demikian
proses penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat segera diselesaikan.
Artikel keenam ditulis oleh I Putu Rasmadi Arsha Putra, I Ketut Tjukup, dan Nyoman
A. Martana berjudul “Tuntutan Hak Dalam Penegakan Hak Lingkungan”, yang mengajukan
pemikiran bahwa perlu suatu perluasan akses keadilan dalam penegakan hukum lingkungan
mengingat pengajuan tuntutan hak pada hukum acara perdata di Indonesia hanya mengandalkan
ketentuan pada Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR), sedangkan dalam perkembangan
telah berkembang mengenai mekanisme pengajuan tuntutan hak di luar HIR tersebut,
seperti class action, legal standing dan citizen lawsuit. Tulisan ini membahas mengenai
perbedaan karakteristik masing-masing tuntutan hak tersebut dalam hal penegakan hukum
lingkungan.
Artikel ketujuh ditulis oleh Sdri. Etty Mulyati berjudul “Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah Bank”. Artikel ini membahas
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagai upaya penyelesaian sengketa secara
sederhana, cepat dan relatif murah. LAPS dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh
enam asosiasi perbankan, yang berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya

melalui mediasi, ajudikasi atau arbitrase.Bank wajib menjadi anggota dan melaksanakan
putusan LAPS bila tidak OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada bank
Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Pupung Faisal berjudul “Kajian Hukum Acara Perdata
Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure Dalam Proses Kepailitan”. Penulis menyoroti
hambatan-hambatan dalam pelaksanaan renvooi procedure di tingkat Pengadilan Niaga, yaitu
adanya perbedaan pandangan pada beberapa hakim mengenai penafsiran pemeriksaan secara
singkat dalam perkara renvooi procedure di Pengadilan Niaga, yang diakibatkan kurang
jelasnya pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan renvooi procedure, dan terbatasnya
waktu pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga, oleh karena itu Mahkamah Agung
perlu membuat aturan teknis tentang pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga
dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, agar terdapatnya keseragaman dalam pelaksanaan
renvooi procedure di Pengadilan Niaga. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, khususnya mengenai upaya hukum terhadap putusan renvooi procedure.
Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. R. Saija berjudul “Rekonstruksi Mekanisme
Hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga”. Penulis mengkritisi mekanisme hukum kepailitan
di Indonesia yang masih lemah dan dianggap tidak memberikan keadilan bagi para kreditor.
Seringkali terjadi perdebatan kepentingan antara para kreditor dan pihak debitor terkait dengan
pembagian utang debitor kepada kreditor yang masih didominasi oleh kepentingan debitor
pailit. Mekanisme tersebut sangat merugikan para kreditor, yakni proses pembagian utang
debitor pailit masih menggunakan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga yang
berbelit-belit, yang oleh karena itu perlu segera dilakukan perubahan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai hukum kepailitan di Indonesia.
Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan Sdr. Agung Sujatmiko yang berjudul “Penyelesaian
Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001” Artikel mengenai Hak
Kekayaan Intelektual ini membahas mengenai Merek, dimana hak atas merek merupakan
hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut terdiri atas hak untuk menggunakan (to use)
dan hak untuk memberi izin pada orang lain untuk menggunakan hak merek (to give license).
Apabila ada orang lain menggunakan hak khusus tadi tanpa seizin pemilik merek maka telah
terjadi pelanggaran hak merek. Jika terjadi pelanggaran hak merek, maka pemilik merek dapat
mengajukan upaya hukum terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Upaya hukum tersebut
dapat berupa perdata dan/atau pidana. Gugatan pelanggaran merek dalam Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan salah satu upaya hukum penyelesaian
sengketa hak atas merek yang dapat memberikan jalan keluar atas sengketa merek antara
pemilik merek terdaftar dan pihak lain. Isi gugatan tersebut pada prinsipnya berupa gugatan

ganti kerugian dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan
merek.
Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel tersebut semoga dapat memberikan
manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada
pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup usang serta
tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata
diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia
serta mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman. Selamat membaca!

Bandung, 5 Mei 2016
Salam,

Dewan Redaksi

KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PELAKSANAAN
RENVOOI PROCEDURE DALAM PROSES KEPAILITAN
Pupung Faisal*

Abstrak
Prosedur renvooi merupakan salah satu mekanisme dalam proses kepailitan, namun UU No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004)
sangat sedikit mengatur mekanisme tersebut. Pengaturan yang kurang jelas mengakibatkan adanya
perbedaan penafsiran di antara Hakim mengenai prosedur renvooi, terutama berkaitan dengan
pemeriksaan singkat dan proses pembuktian. Praktik juga menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur
renvooi telah sesuai dengan asas sederhana, namun masih belum memenuhi asas cepat dan biaya
ringan.
Kata Kunci: renvooi procedure, kepailitan, pemeriksaan singkat.
Abstract
Renvooi procedure is a mechanism in bankruptcy proceeding, unfortunately Law No. 37 of 2004
concerning Bankruptcy and Suspension of Payment lack to provide the renvooi procedure. Vague
provision may result of difference interpretation among Commercial Judges, particularly with regard
to a summary proceeding and evidentiary procedure. Practice also shows that the implementation
of renvooi procedure is in line to the principle of a simple, but still not meet the principle of fast
and affordable.
Key words: renvooi procedure, bankruptcy, summary proceeding.

Latar Belakang
Sengketa utang piutang, merupakan salah satu perkara perdata yang sering terjadi dalam
masyarakat. Sengketa utang piutang pada umumnya timbul dari perjanjian pinjam meminjam
uang. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, terdapat pihak yang meminjamkan
uang dan pihak yang meminjam uang.

*

Penulis adalah Dosen Pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung,
dapat dihubungi melalui pupung.faisal@gmail.com.
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Menurut Man S. Sastrawidjaja, terdapat berbagai macam cara dalam menyelesaikan
sengketa mengenai utang piutang, antara lain: perdamaian di luar pengadilan, gugatan melalui
pengadilan, perdamaian dalam pengadilan, ditagih individual, penundaan pembayaran,
perdamaian dalam penundaan pembayaran, kepailitan, perdamaian dalam kepailitan.1
Cara penyelesaian sengketa utang piutang tersebut, dapat dikategorikan menjadi dua yaitu
penyelesaian melalui jalur litigasi dan melalui jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur
litigasi diselesaikan lewat forum pengadilan, sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi
penyelesaian perkaranya dilakukan di luar forum pengadilan.
Kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang, apabila merasa haknya untuk mendapatkan
piutang dilanggar oleh debitor dapat memilih cara yang akan ditempuh untuk mempertahankan
haknya. Kreditor dapat memilih cara penyelesaian sengketanya dengan debitor baik melalui
jalur litigasi, maupun jalur non litigasi. Salah satu alternatif cara yang dapat ditempuh oleh
kreditor dalam menyelesaikan sengketa utang piutang dengan pihak debitor melalui jalur
litigasi adalah dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Pengajuan
permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan Niaga.
Jeffrey Hoff dalam bukunya yang berjudul Bankrupcy Law menyatakan bahwa
Hukum Kepailitan dapat memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut: 1) Meningkatkan upaya
pengembalian kekayaan. Semua kreditor harus ditampung dalam suatu kumpulan dana yang
sama (harta pailit) yang disediakan untuk pembayaran piutang para kreditor; 2) Memberikan
perlakuan yang seimbang dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para kreditor; 3)
Memberikan kesempatan yang praktis untuk renegosiasi perusahan yang tidak sehat, tetapi
masih memiliki potensi apabila kepentingan para kreditor dan kebutuhan sosial dilayani
dengan lebih baik dengan caramempertahankan debitor menjalankan usahanya.2
Untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor ke Pengadilan
Niaga, kreditor harus memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(selanjutnya disingkat UU No. 37/2004), yaitu debitor sedikitnya mempunyai dua atau lebih
kreditor, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih.
Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memeriksa dan
memutus perkara kepailitan, akan mengabulkan pernyataan permohonan pailit terhadap
debitor apabila syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 tersebut
Man S Sastrawidjaja, 2005, Bunga Rampai Hukum Dagang, Alumni, Bandung, , h. 193.
Jeffrey Hoff, 2000, Undang-Undang Kepailitan di Indonesia, penerjemah Kartini Muljadi dari judul asli: Indonesian
Bankruptcy Law, Tata Nusa, Jakarta, h. 9-10.
1
2
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terbukti secara sederhana dipersidangan. Jadi apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004 dapat terbukti secara sederhana di persidangan, maka
debitor akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
Dalam kepailitan terdapat dua fase, yaitu fase sekestrasi atau fase conservatoir dan
fase insolvensi atau fase executoir. Debitor pailit akan memasuki fase kedua (fase executoir)
apabila pada fase pertama (fase sekestrasi) tidak tercapai perdamaian antara debitor dengan
para kreditor. Sebaliknya debitor pailit, tidak akan memasuki fase kedua, apabila pada fase
pertama tercapai perdamaian antara debitor dengan para kreditor dan perdamaian tersebut
dihomologasi oleh Pengadilan Niaga.
Salah satu tahap yang terdapat dalam fase kepailitan, yaitu tahap atau proses pencocokan
piutang. Proses pencocokan piutang adalah penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang
masuk terhadap harta pailit debitor untuk dirinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang
dapat dibayarkan kepada para kreditor, baik daftar piutang yang diakui, maupun piutang yang
dibantah dan piutang yang sementara diakui.3 Pada tahap pencocokan piutang, kurator akan
melakukan pencocokan terhadap piutang yang diajukan oleh kreditor dengan data mengenai
utang yang diajukan oleh debitor.
Dalam proses pencocokan piutang, kemungkinan dapat terjadi perselisihan (bantahan
tagihan) antara debitor Pailit, kreditor dengan kurator. Hakim Pengawas sebagai pihak
yang mengawasi jalannya proses kepailitan akan berupaya untuk mendamaikan para pihak
yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Apabila Hakim Pengawas tidak berhasil untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut, maka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ditempuh
renvooi procedure, yaitu Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak yang berselisih
untuk mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.4 Pengadilan yang akan menyelesaikan
bantahan dalam proses pencocokan piutang tersebut adalah Pengadilan Niaga yang memutus
pernyataan permohonan pailit. Dalam renvooi procedure akan diselesaikan bantahan-bantahan
antara para pihak yang terjadi dalam proses pencocokan piutang.
Pengaturan tentang pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga dalam UU No.
37/2004 sangat terbatas, yaitu terdapat dalam Pasal 127 dan Pasal 194 UU No. 37/2004.
Pengaturan renvooi procedure yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, tidak mengatur secara
spesifik bagaimana mekanisme dari pelaksanaan renvooi procedure. Menurut ketentuan Pasal
194 ayat (1) UU No. 37/2004, Hakim Pengawas akan menetapkan hari untuk meminta kepada

Rudhy A. Lontoh, et al, 2001, Penyelesaian Utang-Piutang melalui pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, Alumni, Bandung, , h. 389.
4 Man S Sastrawidjaja, 2010, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung,h.
172.
3
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Hakim Pemeriksa atau Hakim Pemutus perkara permohonan pailit untuk melaksanakan renvooi
procedure terhadap hal-hal yang dirasa tidak memuaskan bagi salah satu pihak (dalam proses
pencocokan piutang), dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam Pasal 194
ayat (2) dan ayat (3) pasal tersebut dinyatakan bahwa surat penetapan hasil sidang yang
dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dan Juru sita harus
memberitahukan secara tertulis kepada pelawan dan kurator. Selanjutnya berdasarkan Pasal
194 ayat (2) UU No. 37/2004 sidang renvooi procedure wajib ditetapkan paling lama tujuh
hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 192 ayat (3) UU No.
37/2004.
Pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 127
ayat (3) UU No. 37/2004 diperiksa secara sederhana. Namun tidak ada penjelasan dari maksud
sederhana sebagaimana yang tercantum dalam pasal tersebut. Apabila kreditor tidak hadir
pada saat sidang pertama renvooi procedure, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UU No.
37/2004 kreditor tersebut dianggap telah menarik kembali permintaannya untuk melaksanakan
proses renvooi procedure. Selanjutnya apabila pihak yang melakukan bantahan tidak hadir
dalam persidangan renvooi procedure, maka pihak tersebut dianggap telah melepaskan
bantahannya dan Hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.
Pada saat pelaksanaan renvooi procedure dalam sidang yang terbuka untuk umum,
berdasarkan Pasal 194 ayat (5) UU No. 37/2004 Hakim Pengawas akan memberi laporan
tertulis, sedangkan kurator dan setiap kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah
daftar pembagian dengan mengemukakan alasannya. Putusan dalam renvooi procedure harus
dijatuhkan pada sidang pertama atau selambat-lambatnya tujuh hari sejak sidang pertama,
disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (Pasal 194 ayat (6) UU No. 37/2004).
Terhadap putusan renvooi procedure yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, menurut
ketentuan Pasal 196 ayat (1) UU No. 37/2004 dapat diajukan permohonan kasasi baik oleh
kurator maupun setiap kreditor.
Selain diatur dalam UU No. 37/2004, pengaturan tentang renvooi procedure juga terdapat
dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan
Peradilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tentang renvooi
procedure yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II tersebut adalah sebagai berikut: 1) Dalam hal
terdapat perselisihan mengenai jumlah piutang dalam rapat pencocokan (verifikasi), Hakim
Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut di Pengadilan Niaga; 2) Terhadap sengketa mengenai perselisihan utang diperiksa
oleh Majelis Pemutus; 3) Pemeriksaan terhadap perkara renvooi procedure dilakukan secara
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sederhana; 4) Upaya hukum yang dapat diajukan atas putusan Majelis Pemutus adalah
mengajukan kasasi.
Isi pengaturan mengenai renvooi procedure yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II tersebut sangat
singkat, seperti pengaturan yang terdapat dalam UU No. 37/2004. Seharusnya pengaturan
mengenai renvooi procedure dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II lebih lengkap dan menjabarkan secara teknis
ketentuan mengenai renvooi procedure yang terdapat dalam UU No. 37/2004.
Inti pengaturan yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II hanya menegaskan bahwa: 1) Renvooi
procedure dilaksanakan di Pengadilan Niaga; 2) Renvooi procedure diperiksa oleh Majelis
Pemutus; 3) Pemeriksaan renvooi procedure dilaksanakan secara sederhana; 4) Upaya hukum
terhadap putusan Majelis Pemutus adalah mengajukan kasasi.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan yang terdapat dalam Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II
hanya berupa penegasan kembali dari sebagian ketentuan mengenai renvooi procedure yang
terdapat dalam UU No. 37/2004. Tidak ada penambahan ketentuan mengenai renvooi procedure
dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan
Peradilan Buku II tersebut. Dengan keterbatasan pengaturan mengenai pelaksanaan renvooi
procedure, perlu dikaji mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan renvooi procedure bagi
para pihak yang terlibat di dalamnya, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung.
Selain itu pelaksanaan renvooi procedure baik di Pengadilan Niaga, maupun Mahkamah Agung
ini sangat menarik untuk dikaji dikaitkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan
yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman (UU No. 48/2009).
Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Renvooi Procedure di Pengadilan Niaga
dan Mahkamah Agung
Renvooi procedure merupakan suatu mekanisme penyelesaian terhadap bantahan atau
perselisihan yang terjadi dalam rapat pencocokan piutang (verifikasi) dalam proses kepailitan.
Dalam renvooi procedureakan diputus bantahan-bantahan tagihan yang terjadi dalam proses
pencocokan piutang. Putusan akan dijatuhkan oleh majelis hakim yang memeriksa renvooi
procedure, setelah mempertimbangkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para
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pihak yang bersengketa, dan berdasarkan laporan dari Hakim Pengawas, serta berkas-berkas
perkara pokok dalam perkara kepailitan.5
Renvooi procedure merupakan proses beracara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal
299 UU No. 37/2004 apabila terdapat ketentuan hukum acara yang tidak diatur lain dalam
UU No. 37/2004, maka akan berlaku hukum acara perdata. Minimnya atau keterbatasan
pengaturan tentang renvooi procedure dalam UU No. 37/2004 dan Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, menyebabkan
timbulnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan renvooi procedure.
Yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan renvooi procedure antara lain mengenai
mekanisme atau prosedur pemeriksaan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
127 ayat (3) UU No. 37/2004. Baik dalam UU No. 37/2004, maupun Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II tidak
dijelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan secara sederhana yang harus dilakukan dalam
renvooi procedure.
Menurut Imran Nating dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa renvooi
procedure harus diperiksa secara sederhana dan diputus dengan cepat yakni tujuh hari,
menimbulkan beberapa permasalahan dalam praktiknya. Permasalahan yang timbul antara
lain mengenai penerapan pemeriksaan secara sederhana itu sendiri, masih terdapat perbedaan
pendapat di kalangan hakim mengenai pemeriksaan secara sederhana tersebut.6 Dalam
beberapa perkara menurut Imran Nating, Majelis Pemutus berpendapat bahwa perkara renvooi
procedure yang bersangkutan membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana, sehingga
harus diajukan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga. Hal tersebut mengakibatkan
terdapat beberapa perkara renvooi procedure yang diajukan ke Pengadilan Niaga kemudian
ditolak dengan alasan tidak dapat dibuktikan secara sederhana.7
Menurut Dwi Sugiarto terkait dengan pemeriksaan secara sederhana, dalam praktik
pemeriksaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga tidak ada replik dan duplik.8 Selanjutnya
Dwi Sugiarto menyebutkan bahwa dalam praktiknya pihak pelawan mengajukan permohonan
renvooi procedure, kemudian pihak terlawan mengajukan tanggapan atas permohonan yang

5 Hasil wawancara dengan Marsudi Nainggolan, Hakim Niaga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam Tesis Pupung
Faisal, Pelaksanaan Renvooiprocedure dalam Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga dalam Hubungannya dengan UndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Acara Perdata
Indonesia, Universitas Padjadjaran, 2011.
6 Hasil wawancara dengan Imran Nating, S.H., M.H. sebagai kurator dalam perkara kepailitan, tanggal 27 November
2013.
7 Supra note 7.
8 Hasil wawancara dengan Dwi Sugiarto, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal
12 November 2013.
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disampaikan oleh pelawan. Selanjutnya para pihak mengajukan bukti-bukti dan dilanjutkan
dengan kesimpulan dari masing-masing pihak.9
Dalam hal tahap pembuktian, para pihak diperkenankan untuk menggunakan macammacam alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata, meskipun dalam praktiknya lebih
banyak yang menggunakan bukti yang bersifat tertulis (surat). Para pihak juga, dalam tahap
pembuktian diperkenankan untuk menghadirkan saksi ahli apabila diperlukan.10
Namun hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses pembuktian adalah
masalah keterbatasan waktu. Dengan adanya ketentuan yang mewajibkan pemeriksaan renvooi
procedure paling lambat tujuh hari sejak sidang pertama dimulai, para pihak harus dapat
memaksimalkan batasan waktu tersebut agar Majelis Pemutus yakin terhadap dalil-dalil yang
disampaikannya. Dalam praktik, apabila dalam jangka ternyata jangka waktu tujuh hari sejak
hari pertama sidang pemeriksaan renvooi procedure dilaksanakan tidak selesai atau belum
dapat dijatuhkan putusan, Majelis Pemutus akan mengajukan permohonan penambahan waktu
kepada Mahkamah Agung.11
Berdasarkan keterangan dari Imran Nating dan Dwi Sugiarto di atas, maka dapat terlihat
bahwa minimnya pengaturan tentang pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga
menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hakim harus menafsirkan sendiri
pengertian pemeriksaan secara sederhana dalam pelaksanaan renvooi procedure dan harus
dapat memutus perkara bantahan melalui renvooi procedure di Pengadilan Niaga dalam jangka
waktu tujuh hari sejak hari pertama sidang pemeriksaan renvooi procedure dilaksanakan.
Dalam hal ini, hakim harus membuat kalender sidang selama tujuh hari kerja agar perkara
bantahan yang diperiksa melalui renvooi procedure di Pengadilan Niaga dapat diputus.
Hambatan dalam pelaksanaanya renvooi procedure juga dialami oleh para pihak yang
berperkara, yaitu para pihak harus dapat memaksimalkan batasan waktu selama tujuh hari
kerja sejak hari pertama sidang pemeriksaan renvooi procedure dilaksanakan dengan cara
membawa alat-alat bukti dan memberikan keterangan-keterangan agar Majelis Pemutus yakin
terhadap dalil-dalil yang disampaikannya dalam perkara bantahan.
Terhadap putusan renvooi procedure yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, pihak
yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pemutus dalam
perkara bantahan dapat mengajukan upaya hukum biasa berupa kasasi dan upaya hukum
biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Terkait dengan praktik pelaksanaan

9
10
11

Supra note 8.
Supra note 8.
Supra note 8.
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renvooi procedure di Mahkamah Agung, baik dalam tingkat kasasi maupun peninjauan
kembali pelaksanaannya hampir sama seperti penanganan perkara biasa, mengingat kedudukan
Mahkamah Agung sebagai judex juridis.
Pelaksanaan renvooi procedure dalam kasasi diatur dalam Pasal 196 ayat (2) dan ayat
(3) UU No. 37/2004. Pasal 196 ayat (2) UU No. 37/2004 pada inti menyebutkan bahwa
kasasi atas putusan renvooi procedure yang dijatuhkan Pengadilan Niaga diselenggarakan
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU No. 37/2004. Artinya
bahwa pelaksanaan kasasi atas putusan renvooi procedure yang dijatuhkan Pengadilan Niaga
prosesnya sama dengan pelaksanaan kasasi dalam pemeriksaan pokok perkara (kepailitan).
Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 UU No. 37/2004 lebih rinci
dibandingkan dengan pengaturan pelaksaanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga.
Perbedaan pengaturan pelaksanaan kasasi untuk pokok perkara (kepailitan) dengan
kasasi dalam perkara bantahan (renvooi procedure) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal
196 ayat (3). Dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung (Majelis hakim yang memeriksa
perkara bantahan dalam renvooi procedure) dapat memanggil kurator atau kreditor untuk
didengar keterangannya. Hal ini tidak diatur untuk pemeriksaan kasasi pada pokok perkara
(kepailitan).
Berdasarkan putusan kasasi dalam perkara bantahan (renvooi procedure) dari tahun
2011 sampai dengan 2014 yang penulis kaji, maka pelaksanaan renvooi procedure dalam
tingkat kasasi di Mahkamah Agung tergambar sebagai berikut. Pihak yang mengajukan
kasasi (pemohon kasasi) atas putusan Majelis Pemutus dalam perkara renvooi procedure
harus mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Niaga
yang memutus perkara renvooi procedure dan harus memperhatikan tenggat waktu pengajuan
permohonan kasasi. Majelis Hakim di Mahkamah Agung, akan memeriksa permohonan
kasasi apakah telah memenuhi syarat formil yaitu berupa batas waktu permohonan kasasi
dan ada tidaknya memori kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Majelis Hakim akan
mengabulkan permohonan kasasi apabila syarat formil tersebut, terpenuhi oleh pemohon
kasasi. Apabila permohonan kasasi tidak disertai dengan memori kasasi dan/atau pengajuan
permohonan kasasinya melebihi tenggat waktu yang ditetapkan oleh UU No. 37 Tahun 2004,
maka permohonan kasasi tidak dapat diterima karena syarat formil pengajuan kasasi tidak
terpenuhi. Terhadap memori kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi, pihak termohon
kasasi dapat memberikan tanggapan dengan mengajukan kontra memori kasasi.
Setelah memeriksa persyaratan formil, selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa
permohonan kasasi akan memeriksa alasan pengajuan kasasi oleh pihak pemohon kasasi.
Hal ini terkait dengan kedudukan Mahkamah Agung sebagai judex juridis. MajelisHakim
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akan menilai apakah Majelis Pemutus perkara renvooi procedure di Pengadilan Niaga sudah
tepat dalam menerapkan hukum atau tidak. Apabila Majelis Pemutus dinilai telah tepat dalam
melakukan penerapan hukum dalam perkara renvooi procedure yang diperiksanya, maka
Majelis Hakim yang memeriksa kasasi akan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh
pemohon kasasi. Sebaliknya, apabila Majelis Hakim yang memeriksa kasasi menilai Majelis
Pemutus dalam putusannya telah salah melakukan penerapan hukum, maka Majelis Hakim
yang memeriksa kasasi akan membatalkan putusan dari Majelis Pemutus dan selanjutnya
Majelis Hakim kasasi akan memutus sendiri terhadap perkara renvooi procedure tersebut.
Berdasarkan praktik pelaksanaan renvooi procedure dalam tingkat kasasi di Mahkamah
Agung yang penulis uraikan berdasarkan kajian atas putusan kasasi dalam renvooi procedure
tahun 2011-2014, terlihat bahwa pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Hal tersebut
dikarenakan pelaksanaannya dipersamakan dengan pelaksanaan kasasi dalam pemeriksaan
pokok perkara (kepailitan).
Terhadap putusan renvooi procedure selain dapat diajukan upaya hukum biasa berupa
kasasi, dalam praktiknya dapat pula diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan
kembali. Dasar hukum pengajuan kembali dalam perkara bantahan (renvooi procedure) tidak
tersurat sebagaimana dasar hukum pengajuan kasasi yang diatur dalam Pasal 196 ayat (1) UU
No. 37/2004 yang pada intinya secara tegas menyebutkan bahwa terhadap putusan renvooi
procedure yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga dapat diajukan kasasi.
Berdasarkan hasil kajian penulis terhadap beberapa putusan peninjauan kembali dalam
perkara bantahan (renvooi procedure) tahun 2011-2014, praktik pelaksanaan peninjauan
kembali dalam perkara renvooi procedure sama dengan pelaksanaan peninjauan kembali
dalam perkara perdata biasa. Pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau
Pemohon peninjauan kembali harus mengajukan memori peninjauan kembali, sedangkan pihak
termohon peninjauan kembali dapat mengajukan kontra memori peninjauan kembali. Majelis
Hakim di Mahkamah Agung yang memeriksa peninjauan kembali dalam perkara renvooi
procedureakan memeriksa alasan-alasan pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh
pemohon peninjauan kembali yang tertuang dalam memori peninjauan kembali.
Apabila terdapat salah satu alasan peninjauan kembali yang terpenuhi dalam memori
peninjauan kembali, maka Majelis Hakim akan membatalkan putusan sebelumnya. Namun
apabila tidak ada salah satu alasan pengajuan peninjaun kembali yang tertuang dalam memori
kasasi memenuhi persyaratan alasan pengajuan peninjauan kembali, maka Majelis Hakim akan
menolak pengajuan permohonan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali.
Berdasarkan analisis terhadap praktik pelaksanaaan renvooi procedure di Mahkamah Agung
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dalam tingkat peninjauan kembali, terlihat bahwa pelaksanaannya tidak terdapat hambatan
karena proses pemeriksaannya sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa.
Pelaksanaan Renvooi Procedure di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung
Dikaitkan dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan dalam memeriksa
dan memutus perkara kepailitan, berdasarkan UU No. 48/2009 merupakan pengadilan
khusus. Pengadilan Niaga berada dalam lingkungan peradilan umum yang berada di bawah
Mahkamah Agung yang oleh UU No. 37/2004 diberikan kewenangan untuk memeriksa dan
memutus permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagai
salah satu pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, penyelenggaraan peradilan
yang dilakukan di Pengadilan Niaga harus sesuai dengan asas penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009 yaitu asas
sederhana, cepat dan biaya ringan.
Yang dimaksud dengan sederhana sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4)
UU Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien
dan efektif. Penjelasan mengenai biaya ringan menurut penjelasan UU Kehakiman adalah
biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan UU No. 48/2009
disebutkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian
perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari
kebenaran dan keadilan.
Asas sederhana yang mensyaratkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan
secara efektif dan efisien, harus disertai dengan adanya norma atau ketentuan yang mengatur
bahwa proses pemeriksaan dan penyelesaian di pengadilan harus dilakukan secara efektif
dan efisien. Tanpa adanya ketentuan tersebut, maka asas sederhana tersebut tidak dapat
diimplementasikan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.
Dalam perkara kepailitan, yang pengaturannya terdapat dalam UU No. 37/2004 terdapat
aturan-aturan yang berkaitan dengan asas sederhana, antara lain aturan tentang batasan jangka
waktu bagi hakim untuk memutus suatu perkara dan ketentuan tentang pembuktian secara
sederhana. Selain itu terkait dengan renvooi procedure. UU No. 37/2004 mensyaratkan
pemeriksaannya secara sederhana.
Meskipun tidak ada prosedur yang jelas mengenai mekanisme pemeriksaan renvooi
procedure secara sederhana, namun dalam praktiknya dapat disimpulkan bahwa pemeriksaannya
bersifat sederhana. Dengan adanya batasan waktu bagi Majelis Pemutus untuk memutus
perkara renvooi procedure di Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari sejak dilaksanakannya
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sidang perkara renvooi procedure yang pertama, maka pemeriksaan renvooi procedure harus
disederhanakan, tidak seperti pemeriksaan perkara perdata biasa.
Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan identifikasi yang pertama, pelaksanaan
renvooi procedure dalam praktik tidak terdapat replik dan duplik. Dalam proses pembuktian pun
harus secara sederhana, mengingat batasan jangka waktu untuk pemeriksaan perkara renvooi
procedure di Pengadilan Niaga paling lambat tujuh hari. Dengan demikian Majelis Pemutus
harus dapat memeriksa dan memutus secara efektif dan efisien, agar proses pemeriksaaan
sampai dengan penjatuhan putusan dalam perkara renvooi procedure tidak melebihi jangka
waktu tujuh hari sejak sidang pertama dilaksanakan.
Dalam pelaksanaan renvooi procedure pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali,
seperti yang telah dijelaskan juga pada pembahasan identifikasi masalah yang pertama dapat
disimpulkan bahwa telah sesuai dengan asas sederhana. Hal ini disebabkan karena proses
pelaksanaannya sama seperti pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu Majelis Hakim di
Mahkamah Agung hanya memeriksa persyaratan formil yang harus dipenuhi dan memeriksa
apakah dalam putusan sebelumnya hakim telah melakukan penerapan hukum dengan sesuai
atau tidak.
Terkait dengan asas cepat, pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga telah
sesuai dengan asas tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mensyaratkan pelaksanaan
renvooi procedure di Pengadilan Niaga tidak lebih dari tujuh hari sejak pelaksanaan sidang
pertama dalam perkara renvooi procedure. Pelaksanaan renvooi procedure di Mahkamah
Agung pun, baik dalam pemeriksaan kasasi maupun peninjauan kembali berdasarkan beberapa
putusan yang penulis kaji telah memenuhi asas cepat. Dalam beberapa putusan Mahkamah
Agung yang memeriksa dan memutus perkara renvooi procedure baik dalam kasasi maupun
peninjauan kembali tahun 2011 sampai dengan 2014, jangka waktu mulai dari permohonan
sampai dengan putusan tidak melebihi enam bulan. Dengan demikian maka dapat dikatakan
pelaksanaan renvooi procedure di Mahkamah Agung baik dalam tingkat kasasi maupun
peninjauan kembali relatif cepat, apabila dibandingkan dengan pemeriksaan perkara perdata
biasa.
Namun yang menjadi permasalahan terkait dengan asas cepat ini adalah adanya upaya
hukum kasasi dan peninjauan kembali. Apabila jangka waktu pelaksanaan renvooi procedure di
Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung (kasasi dan/atau peninjauan kembali) digabungkan,
maka pelaksanaan renvooi procedure menjadi tidak cepat. Idealnya pelaksanaan renvooi
procedure cukup hanya di Pengadilan Niaga, atau tidak diperkenankan bagi para pihak
mengajukan kasasi atau peninjauan hukum terhadap putusan tersebut.
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Terkait dengan asas biaya ringan, dari beberapa putusan Pengadilan Niaga yang memutus
perkara renvooi procedure yang penulis kaji tidak menyebutkan nilai nominal biaya perkara
yang harus dibayar. Dari beberapa putusan Pengadilan Niaga yang memutus perkara renvooi
procedure, Majelis Pemutus hanya menetapkan bahwa membebankan biaya perkara kepada
boedel pailit. Adapun jumlah biaya untuk administrasi renvooi procedure dalam pemeriksaan
kasasi, berdasarkan putusan-putusan kasasi dari tahun 2011 sampai dengan2014 yang penulis
kaji sebesar Rp. 5.000.000.000,00. Jumlah biaya tersebut relatif besar apabila dibandingkan
dengan biaya perkara pada perkara perdata biasa pada umumnya.
Biaya administrasi untuk pemeriksaan renvooi procedure dalam peninjauan kembali
di Mahkamah Agung, berdasarkan beberapa putusan tahun 2011 sampai dengan 2014 yang
penulis kaji sebesar Rp. 10.000.000.000,00. Jumlah tersebut relatif besar apabila dibandingkan
dengan biaya perkara untuk perkara perdata biasa pada umumnya. Menurut Rynaldo P.
Batubara, biaya adminitrasi untuk pelaksanaan renvooi procedure tidak sesuai dengan asas
biaya ringan, karena biaya berperkara di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung relatif
tidak murah apabila dibandingkan dengan biaya berperkara untuk perkara perdata biasa pada
umumnya.12 Penulis sependapat dengan Rynaldo P Batubara, bahwa biaya berperkara untuk
pemeriksaan renvooi procedure tidak ringan apabila dibandingkan dengan biaya berperkara
untuk perkara perdata biasa pada umumnya.
PENUTUP
Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan renvooi procedure ditemukan di tingkat
Pengadilan Niaga, yaitu adanya perbedaan pandangan pada beberapa hakim mengenai
penafsiran pemeriksaan secara singkat dalam perkara renvooi procedure di Pengadilan Niaga
akibat kurang jelasnya pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan renvooi procedure, dan
terbatasnya waktu pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga, sehingga kesempatan
bagi para pihak untuk memberikan keterangan-keterangan dan menghadirkan alat-alat bukti
dalam persidangan sangat singkat. Pelaksanaan renvoi procedure di Pengadilan Niaga dan
Mahkamah Agung telah sesuai dengan asas sederhana, namun tidak sesuai dengan asas cepat
dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009. Dalam hal
ini, Mahkamah Agung perlu membuat aturan teknis tentang pelaksanaan renvooi procedure di
Pengadilan Niaga dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, agar terdapatnya keseragaman
dalam pelaksanaan renvooi procedure di Pengadilan Niaga. Selain itu perlu dilakukan revisi
terhadap UU NO. 37/2004 tentang upaya hukum terhadap putusan renvooi procedure, dengan
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meniadakan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan dari Majelis
Pemutus di pengadilan Niaga, agar sesuai dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
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