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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

PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA
PERADILAN TINGKAT BANDING
Moh. Amir Hamzah*

Abstrak
Fungsi peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan peradilan tingkat banding (Pengadilan
Tinggi) adalah sebagai peradilan judex facti. Hukum acara peradilan tingkat pertama diatur dalam
HIR dan RBg sedangkan peradilan tingkat banding diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947. Perbedaan
pengaturan ini menimbulkan rasa ketidakadilan pada putusan yang dijatuhkan oleh peradilan
tingkat banding sehingga menyebabkan tingginya upaya hukum kasasi. Akibatnya, Mahkamah
Agung terganggu dalam menjalankan fungsi utamanya dalam membina dan mengembangkan hukum
karena disibukkan dalam memeriksa perkara. Pada konteks ini, peradilan tingkat banding belum
berfungsi optimal sebagai filter dalam sistem peradilan perdata. Peradilan tingkat banding akan
dapat dioptimalkan sebagai filter proses perkara dengan pembaharuan hukum acara perdatanya
sehingga tidak semua perkara dapat dilakukan upaya hukum kasasi. UU No. 20 Tahun 1947 sudah
waktunya dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru.
Kata kunci : pembaharuan hukum, peradilan tingkat banding, judex facti
Abstract
Judex facti judicial is the fuction of first level of court (District Court) and the appellate court (High
Court). The procedural laws of first level of court are based on HIR and RBg. While Law No. 20
Year 1947 is the procedurel laws of appellate court. The differentiation of procedural laws creates
injustice feeling in the appellate court’s decision, which leads it to be submitted to cassation. As a
result, the Supreme Court is interfered in carrying out its primary function in building and developing
the law. In this context, the appellate court function has not been optimalized yet as the filter in the
civil judicial system. Appellate court will be optimized as the filter by reformation of civil procedure
law. Therefore, only certain cases that can be submitted to cassation. Now, it is time for Law No. 20
Year 1947 to be repealed and replaced by a new law.
Keywords: legal reform, appelate court, judex facti
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Latar Belakang
Wewenang Pengadilan Tinggi sebagai badan peradilan tingkat banding ditegaskan UU No.
20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (selanjutnya disebut sebagai UU
No. 20 Tahun 1947) dan RBg, Bab IV, Bagian Ketiga terdiri dari Pasal 199-205 untuk wilayah
di luar Jawa dan Madura.1 Kewenangan ini bersifat mandiri, tidak bersifat hirarkis, peradilan
tingkat banding dalam melaksanakan kewenangan tidak dapat diintervensi Mahkamah Agung
karena mempunyai fungsi yang berbeda.2 Peradilan tingkat banding mempunyai fungsi judex
facti,3 karena hakim (judex) memeriksa fakta hukum berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan,4
sebagai alas perkara yang kemudian mencocokkan fakta hukum tersebut terhadap hukum
yang menjadi landasan yuridis berperkara.5 Fungsi judex facti dilakukan melalui tiga tahapan
yaitu merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitas.6
Langkah-langkah pemeriksaan perkara seperti ini merupakan mekanisme pemeriksaan perkara
dalam lingkup judex facti. Fungsi judex facti peradilan tingkat banding ini pengaturannya
tidak terdapat dalam Het Herziene Indonesich Reglement (HIR),7 dan Reglement voor de
Buitengewesten (RBg), serta UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
Secara substantif, UU No. 20 Tahun 1947 dan RBg hanya mengatur tentang administrasi
justisial sedangkan tata cara pemeriksaan perkara tidak diatur, sebagaimana ditegaskan pula
oleh M. Yahya Harahap bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan perkara oleh
Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding tidak diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947 maupun
Het Herziene Indonesich Reglement atau Reglemen Indonesia Baru (HIR), dan Reglement
op de Buitengewesten (RBg). Fakta hukum ini menunjukkan ada kekosongan hukum acara
perdata dalam peradilan tingkat banding yang sudah cukup lama.8

Reglemen hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (Reglement tot regeling van het rechtswezen in de
gewesten buiten Java en Madura disingkat Reglement op de Buitengewesten (RBg), S. 1927-227).
2 Ibid., h. 33.
3 Ibid., h. 106. Lihat Henry Campbell, Black’s Law Dictionary Definations of the Term and Phrases of American and
English Jurisprudence, Ancient and Modern, West Publishing Company, St. Paul Minn., 1979, p. 754, 532. Judex (latin): a
judge (hakim, mengadili, penilai). Facti (facto) : in fact; by an act (fakta, peristiwa).
4 Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum (dalam Penjelasan tentang Penalaran Induksi),
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 40.
5 Ibid.
6 Ibid., h. 33.
7 Het Herziene Indonesich Reglement atau Reglemen Indonesia Baru (HIR), Stb. 1848 Nomor 16 jo. Stb. 1941
Nomor 44.
8 M. Yahya Harahap, 2008, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat
Banding, Sinar Grafika, Jakarta, h. 112.
1
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Dalam praktik,9 pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding menggunakan
Pasal 357 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvorderin (Rv)10 bahwa perkara kemudian oleh
hakim banding yang bersangkutan tanpa banyak proses diputus berdasarkan surat-surat saja,
tetapi ia berwenang sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk memberi putusan persiapan
atau putusan sela. Salah satu buktinya, pemeriksaan perkara berdasarkan surat-surat, adalah
putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Sip/1974, yang menegaskan bahwa:
…Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding
berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan
Tinggi; hal itu tidak berarti putusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri pihak-pihak
yang berperkara tidak sah, karena sistem yang demikian merupakan prosedur biasa
dalam tingkat banding….11
Mahkamah Agung berpendirian bahwa tata cara pemeriksaan perkara pada tingkat banding
tidak memerlukan kehadiran para pihak berperkara, seperti halnya tata cara pemeriksaan
perkara pada peradilan tingkat pertama.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dasar hukum tentang tata cara
pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding merupakan isu pokok dalam
tulisan ini.
Problematika Peradilan Tingkat Banding sebagai Peradilan Judex Facti Kedua
dalam Substansi UU No. 20 Tahun 1947
Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947, menyatakan bahwa dari putusan-putusan Pengadilan
Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata bahwa besarnya
harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang
berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi
yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.
Pasal ini memuat dua hal penting. Pertama, putusan Pengadilan Negeri yang nilai
gugatanya minimal seratus rupiah dan kedua, pemeriksaan perkara diulangi. Hal pertama,
memuat norma hukum pembatasan perkara banding dengan kriteria nilai gugatan, sedangkan
hal yang kedua memuat norma hukum pengulangan pemeriksaan perkara. Norma hukum
Ibid.
Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) atau Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa,
Stb. 1847 No. 52, jo Stb. 1849 No. 63, merupakan hukum acara yang berlaku khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka
yang dipersamakan untuk berperkara di Raad van Justitie dan Hooggerechtshof. Dengan dihapusnya Raad van Justitie
dan Hooggerechtshof maka Rv tidak berlaku. Dalam praktik peradilan dewasa ini, eksistensi ketentuan dalam Rv tetap
dipergunakan dan dipertahankan sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
Buku I dan II, Mahkamah Agung RI, Tahun 2003/2004, h. 60 dan h. 126. (Selanjutnya disebut Rv)
11 Mahkamah Agung RI, 1982, Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita,
h. 73.
9

10
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pembatasan perkara tingkat banding ini, tidak diberlakukan dalam praktik peradilan saat ini,
sehingga hampir semua putusan perkara perdata peradilan tingkat pertama dilakukan upaya
hukum banding.
Norma hukum pemeriksaan perkara diulangi pada peradilan tingkat banding, disamakan
dengan konsep pemeriksaan ulang berkas perkara. Menyamakan konsep pengulangan
pemeriksaan perkara dengan pemeriksaan ulang berkas perkara merupakan kesalahan
mendasar, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI, melalui putusannya Nomor: 951 K/
Sip/1973, menyatakan bahwa:
Cara pemeriksaan dalam tingkat banding, tidak hanya memperhatikan keberatankeberatan yang diajukan oleh pembanding saja, cara yang demikian adalah salah;
seharusnya dalam tingkat banding, hakim mesti memeriksa ulang kembali perkara
dalam keseluruhan baik yang mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan
hukum... 12
Juga ditegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 876/Sip/1973, menyatakan
bahwa permohonan banding oleh penggugat harus diperiksa keseluruhan, baik dalam konvensi
maupun dalam rekonvensi.13
Persoalannya tata cara pemeriksaan fakta-fakta maupun penerapan hukum itu dilakukan,
tidak diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947. Secara konseptual, konsep pemeriksaan perkara
diulangi menggambarkan struktur putusan pengadilan tingkat banding sama dengan
struktur putusan pengadilan tingkat pertama, yakni kepala putusan, identitas para pihak,
pertimbangan, dan amar.14 Pertimbangan hukum merupakan dasar putusan, yang terdiri
dari pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukum, pertimbangan
ini merupakan implementasi fungsi judex facti. Kewenangan peradilan tingkat banding
melakukan pemeriksaan perkara ulang disebabkan karena fungsinya sebagai peradilan judex
facti kedua.
Pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dalam
pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutus dengan tiga orang hakim, jika dipandang perlu,
dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi. Terdapat dua hal penting dalam pasal
ini. Pertama, norma hukum tentang hakim majelis dalam memutus perkara dan norma hukum
tentang mendengarkan sendiri keterangan kedua belah pihak atau saksi. Norma hukum yang
pertama, tidak menimbulkan persoalan dalam hukum acara perdata, namun norma hukum yang

12
13
14

Ibid., h. 8.
Ibid.
Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, h. 220.
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kedua itu bersyarat, yakni dengan adanya kalimat ”…jika dipandang perlu.” Berkenaan dengan
penerapan pasal ini, Mahkamah Agung, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3136 K/
Sip/198315 menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Peradilan Ulangan di
Jawa dan Madura, Pengadilan Tinggi berwenang melakukan sendiri pemeriksaan tambahan,
bahkan cara yang demikian lebih efektif karena Pengadilan Tinggi lebih tahu hal-hal apa saja
yang hendak diperiksa, namun jika Pengadilan Tinggi hendak melakukan sendiri pemeriksaan
tambahan langsung kepada para pihak harus benar-benar dipertimbangkan faktor biaya yang
harus dipikul para pihak. Sehubungan dengan itu, tidak mutlak pelaksanaan pemeriksaan
tambahan mesti didelegasikan Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri.
Putusan Mahkamah Agung memuat konsep baru berupa pemeriksaan tambahan yang
dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 tidak dikenal. Berkaitan dengan masalah
ini, R.Subekti yang menegaskan bahwa pihak yang berkepentingan dapat meminta supaya
pemeriksaan perkara itu diulangi oleh Pengadilan Tinggi, baik mengenai duduk perkara
(fakta) maupun mengenai penerapan hukumnya. Dalam berbagai ketentuan Undang-undang,
pemeriksaan banding atau ulangan ini sering disebut sebagai pemeriksaan tingkat terakhir
dalam arti bahwa ia pemeriksaan judex facti yang terakhir.16
Berpedoman pada pendapat ini, maka perkara perdata yang berkaitan dengan persoalan
judex facti selesai pada peradilan tingkat banding. Permasalahannya adalah apakah pelaksanaan
fungsi judex facti peradilan tingkat banding sama dengan fungsi judex facti peradilan tingkat
pertama? Peradilan judex facti menggambarkan kompetensi hakim dalam memeriksa atau
mengadili perkara yang mengacu pada peran hakim sebagai penentu fakta hukum dalam
putusan. Dua aspek pemeriksaan perkara yakni aspek hukum dan aspek fakta atau peristiwa.
Pemeriksaan perkara pada aspek hukum, tidak diperlukan pembuktian oleh para pihak, karena
merupakan kewajiban hakim untuk menemukan hukumnya, dan hakim dianggap tahu tentang
hukumnya (ius curia novit)17 yang meliputi hukum materiil dan hukum formil. Pemeriksaan
perkara pada aspek fakta atau peristiwa, diperlukan pembuktian fakta atau peristiwa yang
diungkapkan para pihak sehingga diperoleh kebenaran. Kebenaran fakta atau peristiwa hanya
dapat diperoleh melalui pembuktian.
Kewajiban hakim untuk mengkonstatir (merumuskan) fakta atau peristiwa yang terdiri
atas fakta biasa dan fakta hukum. Pembuktian fakta atau peristiwa terdiri atas pembuktian fakta
biasa, yang merupakan kejadian atau keadaan yang ikut menentukan adanya fakta hukum, dan

Mahkamah Agung RI, 1993, Himpunan Kaidah Hukum Putusan MA RI Tahun 1969-1991, Jakarta, h. 46.
R. Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Binacipta,
Bandung, h.152.
17 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., h. 131.
15
16

20

JHAPER: Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2016: 15–36

pembuktian fakta hukum yang merupakan kejadian atau keadaan yang eksistensinya tergantung
pada penerapan suatu peraturan.18 R. Subekti menyatakan bahwa seluruh segi pemeriksaan
perkara (baik fakta maupun hukumnya) sebagai judex facti dilakukan oleh Pengadilan Negeri
dan peradilan tingkat banding sebagai dasar pengambilan putusan. 19
Problematika Syarat Formil Upaya Hukum Banding dalam Substansi UU No. 20
Tahun 1947
Terdapat tujuh problematika syarat formil upaya hukum banding dalam substansi UU
Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Ketujuh problematika tersebut berkenaan dengan nilai
gugatan minimal seratus rupiah, pemeriksaan perkara bersifat tambahan, tata cara pemeriksaan
perkara bersifat pengulangan, memori banding bukan merupakan persyaratan formil, inzage
bukan merupakan persyaratan formil, biaya perkara banding sebagai syarat sahnya upaya
hukum banding, dan tenggang waktu upaya hukum banding.
1.

Nilai Gugatan Minimal Seratus Rupiah
Berdasarkan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947, frasa ’yang tidak ternyata’ mempunyai arti

bahwa putusan pengadilan tingkat pertama, yang nilai gugatannya dibawah seratus rupiah,
tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Ini merupakan syarat formal permohonan upaya
hukum banding. Ini berarti, UU No. 20 Tahun 1947 mengenal konsep hukum small claims
courts, yakni suatu peradilan yang jurisdiksinya mengadili perkara perdata dengan tuntutan
kecil (courts authorized to try small claims). 20
Jurisdiksi small claims courts meliputi perkara perdata (private disputes) yang nilai obyek
perkara bukan uang dalam jumlah yang besar atau kecil (in which large amounts of money
are not at stake), yang menjadi batasan maksimum nilai obyek gugatan perkara perdata.21
Untuk membawa kasus ke small claims court, penggugat harus membuktikan bahwa kerugian
aktual berada dalam yurisdiksi small claims court. Ketentuan acara small-claims court pada
pemeriksaan perkara perdata, merupakan tata cara pemeriksaan yang sederhana berdasarkan
prinsip hukum bahwa seseorang harus dapat melaksanakan sendiri dan mewakili diri sendiri
tanpa pengacara di pengadilan.
Peradilan tingkat pertama dapat melakukan klasifikasi perkara perdata berdasarkan
nilai obyek gugatan, sehingga untuk perkara yang nilai gugatannya kecil dapat dilakukan
18 Nunuk Nuswardani, 2007, Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai Judex facti dalam Memutus Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, h. 22.
19 R. Subekti, Op.Cit., h. 152.
20 Nama pengadilan dikenal bermacam-macam sesuai jurisdiksinya, seperti county or magistrate’s court. Pengadilan
ini terdapat Australia, Brazil, Canada, England and Wales, Ireland, Israel, New Zealand, Scotland, South Africa,
Hong Kong, http://en.wikipedia.org/wiki/Small_claims_court, diunduh hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012, pukul 13.58
pm
21 Ibid.
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pemeriksaan perkara dengan model small claims courts, sedangan nilai gugatan yang besar
dilakukan pemeriksaan perkara biasa.22 Sebagai rujukan, Peraturan Mahkamah Agung No.
02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam
KUHP menyatakan bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar
kurang lebih 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saati ini. Untuk itu maka seluruh
besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303 bis perlu disesuaikan dengan
mengalikan sebanyak 10.000 kali lipat. Dengan demikian nilai seratus rupiah menjadi satu
juta rupiah. Jika ini yang menjadi rujukan maka batasan upaya hukum banding terletak pada
nilai gugatan minimal satu juta rupiah.
Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947, memberikan kewenangan pada peradilan tingkat
banding untuk melakukan pemeriksaan ulangan. Secara filosofis memberikan perlindungan
hak asasi manusia, karena perlindungan hak asasi manusia hanya dapat diberikan oleh
lembaga yang mempunyai kewenangan lebih tinggi daripada lembaga yang dianggap telah
melakukan pelanggaran terhadap hukum materiil dan hukum formil. Perlindungan hukum
diberikan tidak secara otomatis, namun bersyarat. Hak mengajukan banding hanya dapat
dilakukan terhadap perkara perdata yang nilai gugatannya satu juta ke atas. Persoalannya,
adalah apakah persyaratan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Untuk menjawab
persoalan ini, maka yang harus dijawab terlebih dahulu adalah apakah kebebasan hak untuk
mengajukan banding itu bersifat mutlak atau tidak. Salah alat untuk menjawab persoalan ini
adalah dikembalikan kepada apa manfaat pengaturan pengajuan upaya hukum banding itu.
Persoalan manfaat suatu kaidah hukum merupakan persoalan yang menjadi topik bahasan
aliran Utilistis. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah keadilan, yakni kebahagian
yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (the greatest happiness of the
greatest number).23 Berdasarkan tujuan hukum ini, maka UU No. 20 Tahun 1947 adalah
untuk menghasilkan kebahagian bagi masyarakat, bagi para pihak berperkara, sehingga
undang-undang harus memenuhi empat tujuan, antara lain: 1) untuk memberi nafkah hidup (to
provide subsistence); 2) untuk memberikan makanan yang berlimpah (to provide abundance);
3) untuk memberikan perlindungan (to provide security); 4), untuk mencapai persamaan (to
attain equity).24 Memberikan hak para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding pada
perkara yang nilai obyek gugatannya dibawah satu juta bukan merupakan perlindungan hukum,
karena tidak akan membawa kebahagiaan sebagaimana ajaran Jeremy Bentham tersebut.
Pada prinsipnya semua putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding,

lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2007, Ilmu hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli hukum
Sepanjang Zaman, Pustaka Fajar, h. 100.
24 Ibid.
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selama memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, kecuali yang tidak
memberikan manfaat kepada para pihak.25
Pembatasan upaya hukum banding tidak secara tegas diatur oleh RBg. Pembatasan upaya
hukum banding secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, menyatakan
bahwa dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding
yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan pemohonan untuk itu yang, bila
dipadangnya perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna
untuk itu atau pemohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam
Pasal 147 ayat (3) dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari
terhitungmulai hari diucapkannya keputusan Pengadilan Negeri, sedangkan tenggang waktu
itu adalah 14 hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan,
jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.
Adanya pembatasan upaya hukum banding, secara implisit ditemukan pada rumusan
’dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding’. Secara implisit terkandung
makna adanya persyaratan tertentu untuk dapat mengajukan upaya hukum banding. Hal ini
mungkin dipengaruhi oleh kenyataan sejarah peradilan tingkat banding yang ternyata telah
terdapat pembatasan perkara banding. Perbedaan pengaturan pembatasan upaya hukum
banding menurut Pasal 199 ayat (1) RBg dengan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947 terletak
pada kejelasan rumusan pembatasan perkara tingkat banding. Pada Pasal 6 UU Peradilan
Ulangan di Jawa dan Madura, terdapat pengaturan pembatasan upaya hukum banding secara
jelas dan tegas, sehingga tidak semua perkara perdata yang diputus oleh pengadilan tingkat
pertama dapat dilakukan upaya hukum banding. Sebaliknya, pengaturan tentang pembatasan
upaya hukum banding dalam Pasal 199 ayat (1) RBg tidak secara tegas dan jelas. Pengaturan
yang tidak tegas dan tidak jelas ini, menimbulkan persoalan praktek peradilan bahwa semua
putusan pengadilan tingkat pertama dapat dilakukan upaya hukum banding.
2.

Tenggang Waktu Upaya Hukum Banding
Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 menyatakan bahwa oermintaan untuk pemeriksaan

ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang
sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri,
yang menjatuhkan putusan, dalam 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman
putusan kepada yang berkepentingan.
Hal penting penentuan tenggang waktu upaya hukum banding berkenaan dengan
penentuan saat munculnya kekuatan hukum tetap atas suatu putusan, mentahnya kembali
25

Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., h. 232.
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putusan yang telah dijatuhkan oleh peradilan tingkat pertama, dan keabsahan upaya hukum
banding. Menentukan saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde) jika dalam tenggang waktu 14 hari sejak hari berikutnya putusan dijatuhkan atau
putusan diberitahukan pihak yang kalah tidak melakukan upaya hukum banding. Pengaturan
pemberitahuan putusan kepada pihak yang kalah harus dirumuskan dengan jelas agar tidak
menimbulkan implikasi hukum.
Putusan Mahkamah Agung tanggal 25-10-1969 No. 391 K/Sip/1969 bahwa permohonan
banding yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat
diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak
dapat dipertimbangkan.26 Menurut RBg tenggang waktu permohonan upaya hukum banding
terhitung 14 hari sejak putusan dijatuhkan, atau sejak pemberitahuan putusan jika pemohon
tidak hadir saat putusan dijatuhkan. Menghitung waktu kekuatan hukum putusan berdasarkan
dua kriteria, yakni sejak putusan dijatuhkan atau sejak putusan diberitahukan sebagaimana
diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa dalam hal dimungkinkan
pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan
kesempatan itu, mengajukan pemohonan untuk itu yang, bila dipadangnya perlu, disertai
dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau pemohonan itu
dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) dengan suatu
surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya
keputusan Pengadilan Negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah 14 hari setelah putusan
diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu
putusan diucapkan. 27
Pasal ini memuat dua hal tentang penentuan tenggang waktu banding. Pertama, tenggang
waktu banding 14 hari sejak hari putusan dijatuhkan. Kedua, tenggang waktu banding 14 hari
setelah putusan diberitahukan. Terdapat dua tolak ukur yang berbeda, yakni sejak putusan
diucapkan dan setelah putusan diberitahukan. Sejak putusan diucapkan menjadi tolak ukur
dimulainya menghitung tenggang waktu banding, jika para pihak hadir pada sidang pembacaan
putusan. Jika pada saat putusan dijatuhkan, pihak yang kalah tidak hadir maka titik tolak
penentuan tenggang waktu banding dimulai sejak pemberitahuan putusan kepadanya. RBg
tidak mengatur tentang batasan waktu kapan pengadilan harus memberitahukan putusan
kepada pihak yang kalah dan tidak hadir pada pembacaan putusan. Situasi ini yang menjadi

Ibid.
Pasal 190 RBg yang dimaksud adalah Pasal 190 ayat (2) RBg yang menyatakan bahwa : “ Jika para pihak atau
salah satu di antara mereka tidak hadir pada waktu pengucapan itu, maka isi keputusan itu diperintahkan oleh ketua untuk
disampaikan kepada pihak yang tidak hadir oleh seorang pegawai yang berwenang”.
26
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peluang penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang kalah untuk melakukan penguluran waktu
perkara.
Praktik peradilan, upaya hukum banding yang tidak memenuhi syarat formil, harus
dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)28 sebagaimana ditegaskan
oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 2766 K/Pdt/1983, tanggal 14 Januari 1985 bahwa
permohonan banding telah melampaui waktu 14 hari yang ditentukan Pasal 199 ayat (1) RBg,
sehingga permohonan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan harus dinyatakan
tidak dapat diterima.29 Demikian pula halnya pada putusan Mahkamah Agung RI No.
391 K/Sip/1969 yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan melampaui
tenggang waktu yang ditentukan undang-undang tidak dapat diterima, oleh karena itu suratsurat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat
dipertimbangkan.30
Pasal 199 ayat (2) RBg, merupakan pengaturan yang bersifat kondisional, menyatakan
”Pengadilan Negeri berwenang untuk memperpanjang tenggang waktu menurut keadaan
tersebut dalam ayat di muka sampai sebanyak-banyaknya enam minggu.” Pasal ini berkaitan
dengan tempat tinggal pemohon banding yang terletak diluar wilayah hukum pengadilan yang
menjatuhkan putusan.31
Pengaturan bersifat formil terdapat juga dalam Pasal 199 ayat (5) RBg menyatakan bahwa
pernyataan banding tidak akan diterima setelah lampau tenggang waktu seperti tersebut dalam
ayat-ayat yang lalu, juga jika pernyataan itu tidak disertai pembayaran uang muka kepada
panitera yang besarnya ditaksir sementara oleh ketua Pengadilan Negeri, melihat keperluan
akan biaya-biaya kepaniteraan, pemanggilan-pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihakpihak yang diperlukan serta meterai-meterai yang diperlukan.
Pasal ini secara tegas mengatur tentang syarat formil pengajuan permohonan banding,
dengan implikasi jika tidak memenuhi syarat formil maka permohonan banding tidak diterima.
Pasal ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari prinsip hukum yang terdapat dalam Pasal
199 ayat (1) RBg.
3.

Biaya Perkara Banding sebagai Syarat Sahnya Upaya Hukum Banding
Pasal 7 ayat (4) UU No. 20 Tahun 1947 menyatakan bahwa permintaan akan pemeriksaan

sudah lalu, demikian juga, jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih
dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang sah, biaya mana harus ditaksir oleh
28
29
30
31

M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 43.
Ibid.
Ibid.
Ibid., h. 44.
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Panitera Pengadilan Negeri tersebut. Jika telah dilakukan pembayaran biaya perkara banding,
maka diterbitkanlah pernyataan banding oleh panitera peradilan tingkat pertama, sehingga
sejak saat itu putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa pada waktu pemohon menyatakan permintaan
banding dengan sendirinya pada pengajuan itu melekat syarat formil membayar biaya perkara.
Sifatnya memaksa atau imperatif. Tidak dapat ditoleransi. Selama biaya belum dibayar,
permohonan banding dianggap tidak ada (never existed). Lahirya keabsahan baru melekat
pada permohonan, terhitung dari tanggal pembayaran biaya perkara.32
Menurut RBg, ketentuan keabsahan upaya hukum banding diatur dalam Pasal 199 ayat
(5) RBg, yang menyatakan bahwa pernyataan banding tidak akan diterima setelah lampau
tenggang waktu seperti tersebut dalam ayat-ayat yang lalu, juga jika pernyataan itu tidak
disertai pembayaran uang muka kepada panitera yang besarnya ditaksir sementara oleh
ketua Pengadilan Negeri, melihat keperluan akan biaya-biaya kepaniteraan, pemanggilanpemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak- pihak yang diperlukan serta meterai-meterai
yang diperlukan.
Pasal ini memuat tentang keabsahan upaya hukum banding yang tergantung pada dua hal.
Pertama, upaya hukum banding sah jika dilakukan selama dalam tenggang waktu banding.
Kedua, upaya hukum banding sah jika dilakukan pembayaran biaya perkara banding. Dua
syarat ini bersifat imperatif-komulatif, artinya kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Oleh
karena itu, maka prinsip hukum yang dapat ditarik dari pasal ini, adalah perkara perdata
dikenakan biaya.
4.

Inzage Bukan Merupakan Persyaratan Formil
Inzage bukan merupakan syarat formil upaya hukum banding, diatur dalam Pasal 11 (1)

UU No. 20 Tahun 1947 menyatakan bahwa selambat-lambatnya 14 hari setelah permintaan
pemeriksaan ulangan diterima, panitera memberi tahu kepada kedua belah pihak bahwa mereka
dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri
selama 14 hari. Inzage adalah melihat atau memeriksa berkas perkara.33 Melihat surat-surat
yang bersangkutan, artinya melihat berita acara persidangan, alat bukti, dan putusan. Melihat
dalam konteks ini, inzage adalah meneliti dan mempelajari keseluruhan berkas perkara.34
Terdapat dua aspek yang dilakukan oleh para pihak pada saat inzage, yakni meneliti apakah
semua hal dan peristiwa yang terjadi selama proses berlangsungnya persidangan, benar-benar
dimasukkan dalam berkas perkara, dan meneliti apakah semua alat bukti telah dimasukkan

32
33
34

Ibid., h. 50.
Ibid., h. 80.
Ibid., h. 81.
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dalam berita acara. M. Yahya Harahap menyatakan terdapat tiga hal yang dilakukan oleh para
pihak pada saat inzage, antara lain: 1) Meneliti apakah semua hal dan peristiwa yang terjadi
selama proses berlangsung benar-benar dimasukkan dalam berkas perkara secara obyektif
sebagaimana mestinya; 2) Meniliti apakah semua alat bukti dan keterangan saksi atau ahli
maupun pemeriksaan setempat (jika ada) telah dimasukkan secara tepat dan benar dalam berita
acara maupun dalam pertimbangan putusan; 3) Menieliti apakah hukum yang diterapkan telah
sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan.
Aspek yang ketiga ini, tidak harus dilakukan pada saat inzage karena membutuhkan waktu
yang cukup dan bisa dilakukan diluar inzage dengan memeriksa salinan putusan. Inzage bukan
hanya untuk terbanding setelah menerima pemberitahuan permohonan banding dan memori
banding, tapi juga bagi pembanding, meskipun telah menyusun memori banding. Tidak ada
akibat hukum bagi para pihak jika tidak melakukan inzage.
Jika memperhatikan aturan hukum tentang inzage ini, maka tidak jelas maksud dan tujuan
diadakannya inzage. Jika, dilakukan sebelum menyusun memori banding bagi pembanding
jelas bermanfaat karena akan dimasukkan pada memori banding. Demikian pula halnya bagi
terbanding, sangat bermanfaat setelah menerima banding melakukan inzage dan kemudian
menyusun kontra memori banding. Jika inzage hanya bertujuan untuk mengetahui kelengkapan
berkas perkara, itu merupakan tanggung jawab pengadilan bukan tanggung jawab para pihak
yang berperkara. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan inzage dalam rangka menyusun memori
atau kontra memori banding.35 Pembanding dapat mengemukakan hal-hal yang dianggapnya
kurang atau tidak benar dalam putusan, berdasarkan hasil inzage.
Pasal ini memberikan hak bukan kewajiban hukum kepada para pihak untuk melakukan
inzage, dengan demikian maka prinsip hukumnya adalah para pihak berperkara mempunyai hak
untuk memeriksa berkas perkara. Atas prinsip hukum ini, maka pengadilan harus memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk melakukan inzage, selanjutnya terserah para pihak mau
melakukan haknya atau tidak. Kesempatan diberikan kepada pihak bersifat terbatas, yakni
14 hari sejak tanggal permohonan upaya hukum banding diterima dan dicatat dalam register.
Jika pengadilan melampaui tenggang waktu tersebut, maka para pihak kehilangan hak untuk
melakukan inzage. Kesalahan dilakukan oleh pengadilan tetapi yang mengalami kehilangan
hak adalah para pihak, penerapan ketentuan seperti ini tentu dirasakan tidak adil. M. Yahya
Harahap menyatakan ketentuan pemberitahuan inzage selambat-lambatnya 14 hari dari
tanggal penerimaan dan register permohonan banding tidak mengandung batas waktu akhir
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(fatale termijn), sehingga meskipun telah lampau jangka waktu 14 hari, pengadilan wajib
memberitahu para pihak mempergunakan hak inzage mereka.36
Tenggang waktu inzage 14 hari sejak hari pemberitahuan inzage diterima oleh para
pihak. Tenggang waktu inzage ini bersifat imperatif karena sifat inzage merupakan hak bukan
kewajiban hukum. Jika para pihak tidak melakukan inzage dalam tenggang waktu 14 hari
maka para pihak kehilangan haknya, sebagaimana Pasal 11 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1947
menyatakan bahwa setelah turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat surat lain yang
bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, selambat
lambatnya satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.
Praktek kelalaian pengadilan menyampaikan pemberitahuan inzage sering dijadikan
alasan kasasi agar Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tingkat banding
karena melanggar prosedur upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat
(1) UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.37 Terhadap masalah ini, Mahkamah Agung
berpendapat bahwa tanpa pemberitahuan inzage maupun tanpa inzage keabsahan putusan
yang dijatuhkan pengadilan tingkat banding tidak berkurang, sebagaimana dituangkan dalam
Putusan Mahkamah Agung No. 1070K/Pdt/1984, tanggal 23-9-1985 yang menyatakan bahwa
tindakan Pengadilan Negeri yang tidak menyampaikan pemberitahuan inzage kepada para
pihak, dalam hal ini kepada pemohon banding, memang benar melanggar tata tertib beracara,
namun demikian, pelanggaran itu dapat ditoleransi, karena tanpa memori banding, perkara
dalam tingkat banding tetap diperiksa ulang secara keseluruhan, sedangkan tujuan inzage atau
mempelajari berkas perkara dimaksudkan untuk menyampaikan meori banding. 38
Bahkan dalam Putusan No. 3135 K/Sep/1983, tanggal 28-11-1985 Mahkamah Agung
berpendapat bahwa pemberitahuan mempelajari berkas atau inzage sifatnya tidak imperatif,
sebab ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 202 RBg pada dasarnya tidak bersifat memaksa,
lagi pula memori banding ini bukan syarat formil keabsahan permohonan banding, oleh
karena itu tanpa memori maupun kontra memori banding, perkaratetap diperiksa ulang secara
keseluruhan.39
Pasal 11 ayat (2) UU Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, menyatakan bahwa setelah
turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan harus dikirim
kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, selambat-lambatnya satu bulan setelah
menerima permintaan pemeriksaan ulangan. Pasal ini, memuat kaidah hukum bahwa berkas
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perkara banding harus dikirim selambat-lambatnya satu bulan sejak permohonan banding
diajukan.Kaidah hukum ini merupakan kaidah perintah yang isinya sudah jelas, namun belum
diikuti dengan sanksi atas keterlambatan tenggang waktu yang ditentukan.
Tenggang waktu pengiriman berkas perkara berpatokan pada saat tanggal permohonan
banding diajukan. Aturan hukum ini jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum
(legal certainty), bahkan penerapan mudah, tidak mendua, dan tidak mengandung pengertian
yang multi tafsir.40Menurut RBg, inzage tidak diatur dalam RBg, namun dalam praktek
peradilan di luar Jawa dan Madura, menerapkan inzage sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dalam proses pemeriksaan perkara banding.41
5.

Memori Banding Bukan Merupakan Persyaratan Formil
Memori banding bukan merupakan syarat formil upaya hukum banding. Pasal 11 ayat (3)

UU No. 20 Tahun 1947 menyatakan bahwa kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat
keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan
Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak
lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Negeri itu.
Pasal ini memuat tentang memori banding dan bukti dapat diajukan kepada Pengadilan
Negeri atau Pengadilan Tinggi. Kaidah hukum ini sudah benar karena sesuai dengan prinsip
hukum peradilan dua tingkat, namun perlu disesuaikan dengan prinsip hukum peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan, yakni dengan menentukan tenggang waktu penyerahannya.
Dengan ditetapkan tenggang waktu penyerahannya memberikan kepastian hukum kepada
pihak lawan menjawabnya dan hakim.
SMemori banding merupakan keberatan terhadap keseluruhan pertimbangan hakim
maupun terhadap sebagian pertimbangan hakim.42 Memori banding dan kontra memori
banding merupakan hak pembanding dan terbanding, maka bukan merupakan syarat formil
atas keabsahan permohonan banding. Hal ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung
RI No. 663 K/Sip/1971, yang menyatakan bahwa memori banding bukan syarat formil
permohonan banding sehingga tidak diwajibkan mengajukan memori banding. 43 Demikian
pula dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3135 K/Pdt/1983 yang menyatakan tanpa
memori permohonan banding sah dan dapat diterima dan bukan merupakan syarat formil
keabsahan permohonan banding. 44 Berdasarkan aturan yang sama, terbanding mempunyai
40
41
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hak untuk mengajukan kontra memori banding, yang berisi bantahan atas isi memori banding
yang diajukan oleh pembanding. Sedangkan memori banding bukan merupakan suatu
keharusan, sebagaimana kaidah hukum yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung tanggal
6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971, dalam perkara antara Soeparman alias Slamet meIawan
Notodiwinjo alias Ngatman dan R. Soetamo Hadisoemarto, yang menyatakan undang-undang
tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan risalah banding. Apabila dikehendaki
alasan-alasan banding boleh dimasukkan dalam risalah kasasi.45
Jika memori banding ternyata tidak diberitahukan kepada terbanding tidak menyebabkan
batalnya putusan peradilan tingkat banding, kaidah hukum ini terdapat dalam perkara
antara Tan Sang Kok, Tan Sang Kim melawan Ny. Oey Eng Nio bahwa bahwa tidak pernah
diberitahukan kepadanya mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat
dalam kasasi/pembanding, sehingga ia tidak dapat mempergunakan haknya membuat kontra
memori banding guna menyempurnakan pembuktiannya di Pengadilan Tinggi; tidak dapat
dibenarkan, karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi
karena Pengadilan Tinggi rnemeriksa dan memutus sesuatu perkara pada tingkat banding
dalam keseluruhan.46
Menurut RBg, memori banding bersifat tentatif (sukarela). Sifat tentatif memori banding
ini, ditemukan dalam rumusan ’bila dipandangnya perlu, disertai dengan suatu risalah banding
dan surat-surat lain yang berguna untuk itu.’ Memori banding bersifat tentatif, karena hakikat
pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding merupakan pemeriksaan ulangan,
sebagaimana dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, menyatakan bahwa dalam hal dimungkinkan
pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan
kesempatan itu, mengajukan pemohonan untuk itu yang, bila dipadangnya perlu, disertai
dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau pemohonan itu
dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) dengan suatu
surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitungmulai hari diucapkannya
keputusan Pengadilan Negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah 14 hari setelah putusan
diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu
putusan diucapkan.
Memori banding bukan merupakan syarat formil upaya hukum banding, Pasal 202 ayat
(2) RBg, menyatakan bahwa panitera secepatnya, dengan perantaraan pejabat yang berwenang,
memberitahukan kepada pihak lawan tentang adanya permohonan banding, disertai dengan

M. Yahya Harahap, Loc.cit.
Tan Sang Kok, Tan Sang Kim melawan Ny. Oey Eng Nio, Mahkamah Agung RI, No. 881 K/Sip/1973, tanggal
3-12-1973. << tanpa nomor halaman.
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turunan risalah banding pemohon banding atau surat-surat lain. Pasal ini memuat kaidah
hukum bahwa memori banding diberitahukan secepatnya bersamaan dengan permohonan
banding. Kaidah hukum ini jelas dan menampilkan keharusan adanya memori banding pada
saat pemberitahuan permohonan banding. Jika dihubungkan dengan prinsip hukum peradilan
dua tingkat bahwa pemeriksaan perkara banding merupakan pemeriksaan ulangan, sehingga
tidak diperlukan memori banding, kaidah hukum ini kurang sesuai.
Praktik peradilan memunculkan kaidah hukum baru, yakni memori banding dapat diajukan
selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. Undang-undang tidak menentukan
batas waktu untuk itu.47 Memori banding yang diajukan selayaknya diperiksa oleh hakim
peradilan tingkat banding, namun ternyata kaidah hukumnya tidak seperti itu, sebab menurut
tafsiran yang lazim hakim banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang
tercantum dalam memori banding.48 Pemberitahuan memori banding kepada pihak lawan
merupakan keharusan atau imperatif yang bersifat mutlak sebab jika tidak dilakukan maka
putusan pengadilan patut dibatalkan.49
6.

Tata Cara Pemeriksaan Perkara Bersifat Pengulangan
Ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pemeriksaan perkara di peradilan tingkat

banding, adalah Pasal 15 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 menyatakan bahwa Pengadilan
Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga hakim, jika
dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi. Pasal ini memuat
dua hal, yaitu pemeriksaan perkara ulang dan pemeriksaan mendengar sendiri keterangan
kedua belah pihak atau saksi. Dua hal ini menggambarkan adanya dua situasi pemeriksaan
perkara yang berbeda. Situasi pertama, pemeriksaan perkara perdata dilaksanakan dengan
melakukan pemeriksaan dengan tiga majelis, seperti pemeriksaan perkara pada peradilan
tingkat pertama. Situasi yang kedua, pemeriksaan perkara perdata dilaksanakan tidak seperti
pemeriksaan pada peradilan tingkat pertama.
Pasal ini mengandung ketidakjelasan konsep hukum. Pemeriksaan ulangan menunjukkan
pemeriksaan perkara dilakukan dengan mendengar keterangan kedua belah pihak atau saksi.
Pemeriksaan perkara yang tidak melakukan pemeriksaan kedua belah pihak atau saksi, bukan
merupakan pemeriksaan perkara, akan tetapi merupakan penelitian berkas perkara. Pemeriksaan
perkara dengan penelitian berkas perkara adalah berbeda. Pemeriksaan perkara dilakukan

47 Kirno Sembiring melawan Lamat Sembiring, Mahkamah Agung RI, No. 39 K/Sip/1973, tanggal 11-9-1975. <<
tidak terdapat nomor halaman.
48 R. Abdulhambar melawan Perseroan Dagang Tiedemam & Van Kerchen, Mahkamah Agung RI, No. 143 K/
Sip/1956, tanggal 14-8-1957. << tidak terdapat nomor halaman.
49 M. Soleh Uding bin Haji Abdulah melawan Herman Uzir bin Arsyat, Mahkamah Agung RI, No. 74 K/Sip/1955,
tanggal 11-9-1957. << Tidak terdapat nomor halaman
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dengan tujuan mencari kebenaran dalam suatu perkara, sedangkan penelitian berkas perkara
dengan tujuan menetapkan kelengkapan berkas perkara sebagai syarat untuk dilaksanakan
pemeriksaan perkara. Kalimat ‘jika dipandang perlu’ seharusnya tidak perlu dimunculkan
dalam rumusan pasal tersebut, karena mengurangi makna ‘peradilan ulangan.’
Pemeriksaan ulangan adalah memeriksa perkara perdata untuk kedua kalinya (diulangi)
oleh pengadilan tingkat banding menyangkut tentang fakta atau peristiwa dan hukumnya.
Pengertian ini menampilkan kegiatan memeriksa perkara perdata dengan tata cara pemeriksaan
yang sama seperti yang terjadi pada peradilan tingkat pertama. Tata cara pemeriksaan perkara
perdata yang dilakukan dalam peradilan tingkat pertama diulangi dalam peradilan tingkat
banding.
Materi yang diatur tentang pemeriksaan perkara perdata dalam Pasal 15 UU Peradilan
Ulangan di Jawa dan Madura, hanya sampai pada konsep pemeriksaan ulangan dan
pemeriksaan dengan mendengar sendiri, sedangkan tata cara persidangan tidak diatur. Karena
ketidak jelasan ini maka, praktek peradilan hukum acara perdata pada pemeriksaan tingkat
banding untuk daerah Jawa dan Madura menggunakan Rv.
Praktek peradilan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Sip/1974 tanggal
14-4-1976 yang menegaskan Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat
banding berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan Pengadilan Negeri ke Pengadilan
Tinggi.50 Hal itu tidak berarti putusan yang dijatuhkan tanpa dihadiri pihak-pihak yang
berperkara tidak sah, karena sistem yang demikian merupakan prosedur biasa dalam tingkat
banding. Nampak bahwa dalam perkara ini, pihak yang kalah mempersoalkan tentang tata
cara pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh para pihak
dan merasakan adanya ketidakadilan.
Pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding yang seolah-olah peradilan tingkat
kasasi adalah salah, hal ini ditegaskan dalam perkara perdata antara Ny. Surjati Munaba (Nio
Swie Heang) meIawan Lie Tiong Ho yang menyatakan bahwa cara pemeriksaan dalam tingkat
banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang
diajukan oleh pembanding adalah salah. Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa
kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan
hukumnya.51

Chidir Ali, 1982, Himpunan Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 73.
Ny. Surjati Munaba (Nio Swie Heang) meIawan Lie Tiong Ho, Mahkamah Agung RI, No. 951 K/Sip/1973, tanggal
9-10-1975. << Tidak terdapat nomor halaman
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Implikasi hukumnya jika peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding
melakukan pemeriksaan perkara yang menyimpang dari hukum acara, maka harus dilakukan
pemeriksaan ulang, sebagaimana ditegaskan dalam perkara antara Dirik Moningka dkk.
melawan Corenus Leonardus Adrianus Wakkary dan Pieterus Rarung, yang menyatakan bahwa
karena judex facti telah melakukan pemeriksaan dengan menyimpang dari tertib hukum acara
yang berlaku, sehingga putusan tidak berdasarkan berita acara pemeriksaan yang semestinya
kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kembali dan memutus
perkara ini.52
Tata cara pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding diatur dalam
Pasal 204 RBg, yang menyatakan bahwa terhadap pemeriksaan pada tingkat banding berlaku
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Titel ke VII Buku pertama Reglemen Acara
perdata. Yang dimaksud dengan reglemen acara perdata adalah Rv. Rv berlaku karena ditunjuk
oleh Pasal 204 RBg, sedangkan RBg yang mengatur tentang banding merupakan ketentuan
yang dinyatakan masih berlaku oleh Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951. RBg tidak
mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding,
namun menunjuk Rv sebagai hukum acara perdata yang berlaku pada pemeriksaan perkara
tingkat banding. Penggunaan Rv sebagai hukum acara peradilan tingkat banding untuk daerah
luar Jawa dan Madura mempunyai dasar hukum yang kuat, tetapi untuk di Jawa dan Madura
tidak terdapat dasar hukum yang memberlakukan Rv dalam pemeriksaan perkara perdata
pada peradilan tingkat banding.
Hukum acara perdata yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara pada peradilan
tingkat banding berlaku ketentuan yang terdapat dalam Rv. Hal ini disebabkan penunjukan
berlakunya Pasal 357 Rv oleh Pasal 204 RBg. Menurut para sarjana, pemberlakukan Rv
dalam praktek peradilan tingkat banding berdasarkan kepada kebutuhan hukum acara.53
Penerapan Rv pada praktek peradilan tingkat banding menurut saya tidak berlandaskan pada
landasan filosofis yang kuat karena tidak memperhatikan hakikat peradilan tingkat banding
merupakan peradilan judex facti tingkat dua. Hakikat peradilan tingkat banding sama dengan
peradilan tingkat pertama, yakni sebagai peradilan judex facti, sehingga hukum acara yang
diberlakukan haruslah sama, tidak ada perbedaan. Ini yang menimbulkan ketidakadilan dalam
praktek peradilan perdata, karena terdapat dua lembaga peradilan yang fungsinya sama sebagai
peradilan judex facti akan tetapi hukum acara yang berlaku berbeda. Menguji suatu kebenaran
harus dilakukan dengan hukum acara yang sama walaupun oleh hakim yang berbeda.

Dirik Moningka dkk. melawan Corenus Leonardus Adrianus Wakkary dan Pieterus Rarung, Mahkamah Agung RI,
No. 223 K/Sip/1975, tanggal 18 Januari 1977. << Tidak terdapat nomor halaman.
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Pertimbangan hukum Pasal 204 RBg memberlakukan Pasal 357 Rv sebagai hukum
acara perdata dalam pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding adalah karena Rv
merupakan hukum acara yang berlaku pada Raad van Justitie, sehingga menganggap sama
antara Raad van Justitie dengan Pengadilan Tinggi, sehingga layak jika memberlakukan Rv
pada Pengadilan Tinggi, padahal kedua peradilan tingkat banding tersebut berbeda.

7.

Pemeriksaan Perkara Bersifat Tambahan
Pemeriksaan tambahan muncul sebagai interpretasi atas rumusan Pasal 15 ayat (1) UU

No. 20 Tahun 1947 bahwa Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan
memutuskan dengan tiga hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah
pihak atau saksi. Istilah pemeriksaan tambahan muncul disebabkan praktek pemeriksaan
perkara perdata pada peradilan tingkat banding berdasarkan pada Pasal 357 Rv bahwa
pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa banyak proses dan putusan diambil berdasarkan
berkas perkara yang dikirim Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi. Jika dalam
pemeriksaan berkas perkara, hakim menganggap diperlukan keterangan para pihak berperkara
atau keterangan saksi maka peradilan tingkat banding melakukan pemeriksaan tambahan.
Pemeriksaan tambahan dilakukan apabila terdapat fakta yang belum jelas. Fakta yang belum
jelas merupakan pertimbangan hakim untuk melakukan pemeriksaan tambahan.
Istilah pemeriksaan tambahan, dalam praktek diketemukan dalam putusan Mahkamah
Agung No. 3136 K/Sip/1983 menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU
No. 20 Tahun 1947 , Pengadilan Tinggi berwenang melakukan sendiri pemeriksaan tambahan;
bahkan cara yang demikian lebih efektif, karena Pengadilan Tinggi lebih tahu hal-hal apa saja
yang hendak diperiksa. Namun jika Pengadilan Tinggi hendak melakukan sendiri pemeriksaan
tambahan langsung kepada para pihak, harus benar-benar dipertimbangkan faktor biaya yang
harus dipikul para pihak. Sehubungan dengan itu, tidak mutlak pelaksanaan pemeriksaan
tambahan mesti didelegasikan Pengadilan Tinggi kepada Pengadilan Negeri.
Pemeriksaan tambahan muncul karena menganggap pemeriksaan perkara oleh peradilan
tingkat banding hanya berupa pemeriksaan berkas perkara yang dikirim oleh peradilan
tingkat pertama kepada peradilan tingkat banding. Praktek ini, sesungguhnya telah melanggar
prinsip hukum peradilan dalam dua tingkat, karena ternyata peradilan tingkat banding tidak
melakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan fungsinya, yakni sebagai peradilan judex
facti. Praktek pemeriksaan tambahan ini, memperpanjang proses pemeriksaan perkara
pada peradilan tingkat banding jika tata caranya mengikuti pendapat M Yahya Harahap,
yakni pengadilan tingkat banding mengeluarkan putusan sela jika dilaksanakan sendiri atau
penetapan majelis jika melimpahkan wewenangnya kepada Pengadilan Negeri di mana
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putusan dijatuhkan.54 Pemeriksaan tambahan ini, seharusnya merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pemeriksaan biasa dalam perkara tingkat banding. Jika praktek peradilan
saat ini melakukan pemeriksaan biasa berupa pemeriksaan berkas perkara, maka praktek ini
seharusnya diperbaiki menjadi pemeriksaan biasa seperti peradilan tingkat pertama dengan
menekankan pada pemeriksaan para pihak dan atau saksi-saksi. Pemeriksaan biasa ini akan
memberikan kepuasan kepada para pihak selaku pencari keadilan, sehingga peradilan tingkat
banding menjadi peradilan tingkat akhir. Dengan demikian tidak perlu mengeluarkan putusan
sela untuk melakukan pemeriksaan tamabahan.
Jika mengeluarkan penetapan majelis hakim untuk memerintahkan peradilan tingkat
pertama melakukan pemeriksaan tambahan, mengandung implikasi juridis. Ditinjau dari aspek
kewenangan menangani perkara, peradilan tingkat pertama bukan bawahan dari peradilan
tingkat banding, sehingga peradilan tingkat pertama dapat tidak melaksanakan penetapan
tersebut. Jika dilaksanakan oleh peradilan tingkat pertama, maka tentu peradilan tingkat
banding akan melakukan hal yang sama ketika perkara tersebut dilakukan pemeriksaan
pertama.
Pemeriksaan perkara perdata yang dilakukan peradilan tingkat banding ini menimbulkan
implikasi terhadap fungsi peradilan tingkat banding sebagai peradilan judex facti. Supaya tidak
bertentangan dengan fungsi peradilan tingkat banding sebagai peradilan judex facti, maka
rumusan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tingkat Banding diperbaiki
dengan meniadakan frasa ‘jika dipandang perlu’. Meniadakan frasa ini dalam pasal tersebut
memberikan kewenangan pada peradilan tingkat banding untuk melaksakan fungsi sebagai
peradilan judex facti yang sesungguhnya.
RBg tidak mengatur tentang pemeriksaan tambahan dalam perkara perdata pada peradilan
tingkat banding sehingga praktek peradilan tingkat banding di luar Jawa dan Madura yang
melakukan pemeriksaan tambahan tidak berlandaskan pada landasan hukum yang kuat. Oleh
karena itu, perlu diterbitkan undang-undang tentang hukum acara perdata pada peradilan
tingkat banding yang berlaku secara nasional.
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Kesimpulan
Tata cara pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding selama ini tidak
mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947
dan HIR serta RBg. Pengadilan Tinggi sebaga peradilan tingkat banding belum berfungsi
optimal sebagai filter dalam sistem peradilan perdata. Peradilan tingkat banding akan dapat
dioptimalkan sebagai filter proses perkara dengan pembaharuan hukum acara perdatanya
sehingga tidak semua perkara dapat dilakukan upaya hukum kasasi. UU No. 20 Tahun 1947
sudah waktunya dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru.
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