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KATA PENG ANTA R

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Adalah satu kebahagiaan tersendiri dan patut kita panjatkan
syukur kehadirat Allah S.W.T. bahwa Tim Penelitian tentang
Pembatasan Kasasi yang dibentuk sebagai kelanjutan Surat
Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI;
Nomor : MA/Pansek/005/B/V/l999 Tanggal 3 Mei 1999 telah
dapat menyelesaikan hasil akhir rangkaian kegiatan penelitian
sesuai dengan rencana yang dijadwalkan. Hasil Penelitian ini
adalah merupakan akhir dari rangkaian kegiatan Tim Peneliti
dalam melakukan pengumpulan data-data baik dari pengolahan
data atas hasil Penelitian yang dilakukan Mahkamah Agung waktuwaktu terdahulu beserta pengembangannya, baik atas dasar
wawancara, diskusi serta kajian atas literatur yang berkaitan
dengan topik penelitian.
Sebagaim ana diketahui UUD 1945 m engatur tantang
Kekuasaan Kehakim an dalam pasal 24 dan 25. Pasal 24
menentukan bahwa kekuasaan dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan lain-lain badan menurut Undang-undang. Selanjutnya
pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 menyatakan bahwa
Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) Lingkungan
Peradilan yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kesemua
Lingkunan Peradilan tersebut yang tugas pokoknya adalah
menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan hukum dan keadilan
dengan asas-asasnya antara lain asas sederhana, cepat dan biaya
ringan dalam prakteknya tidaklah sem udah seperti yang
digambarkan.

Fakta menunjukkan bahwa tujuan hukum sebagai instrumen
kesejahteraan dan perlindungan hukum dalam prakteknya tidaklah
mudah diwujudkan, karena adanya kecenderungan laju derasnya
permohonan pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh pihak-pihak
yang bersengketa bukan karena untuk memperoleh keadilan, akan
tetapi antara lain untuk mengulur-ulur perkara karena adanya
kepentingan tertentu.
Oleh karena itulah penelitian tentang perkara yang dapai
dikasasi d im aksudkan untuk m encari ja la n k eluar dari
perm asalahan tersebut dari aspek prosedur, m elalui cara
pengumpulan data-data, wawancara dan diskusi dengan para
pejabat Kekuasaan Kehakiman serta pengolahan data terhadap
hasil-hasil diskripsi, seminar yang telah dilakukan oleh Mahkamah
Agung RI tahun-tahun terdahulu.
Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai konsep
awal bagi terwujudnya penyusunan perubahan Undang-undang
yang terkait maupun terwujudnya peraturan perundang-undangan
yang relevan lainnya.
Kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya hasil
akhir penelitian ini. kami mengucapkan banyak-banyak terima
kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Ka. Puslitbang/Diklat/MA-RI
Selaku : Penanggung Jawab Penelitian

(DR. H. EDDY DJUNAEDI, SH.MCJ)
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BAB I
PEN D A H U LU A N

A. L a ta r Belakang
Berdasarkan ketentuan GBHN, tujuan pembangunan
adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang
merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut tidak akan
tercap ai tanpa diim bangi oleh tersed ian y a saran a
pembangunan yang memadai. Hukum yang berperan sebagai
sarana pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan
sesuai dengan tingkat kemajuan serta tahapan pembangunan
di segala bidang, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan
kepastian hukum untuk menjamin serta memperlancarkan
pelaksanaan pembangunan, yang pada akhirnya tujuan
pembangunan akan tercapai.
Hukum sebagai sarana pembangunan dapat memberikan
fasilitas bagi pembangunan sesuai dengan perkembangannya,
jika diimbangi dengan perubahan sikap masyarakat Indonesia
di bidang hukum. Perubahan sikap tersebut dapat berbenttik
perubahan dan pembaharuan melalui perundang-undangan
maupun melalui sarana hukum yang lain.
Dalam rangka itu, perlu diteliti, dipikirkan dan dikaji
sejauhmana peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
hukum acara untuk berperkara di Pengadilan dapat mencapai
sasaran yang telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Undangundang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
Kehakiman. Adapun bunyi pasal tersebut, yaitu: "Peradilan
dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan". Sasaran
tersebut dapat dicapai antara lain dengan cara menerapkan
mekanisme prosedur ataupun hukum acara yang memungkin

kan dapat diperoleh putusan Pengadilan berkekuatan hukum
tetap dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama.
Salah satu faktor yang dapat menyebabkan pencari
keadilan memperoleh keadilan dalam waktu yang relatif cepat
sesuai dengan asas dimuka atau kurang dapat berjalan dengan
cepat dan sederhana adalah adanya sistim dalam upaya hukum
kasasi bagi semua jenis perkara tanpa adanya batasan dengan
akibat terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung.
Pada dasarnya penumpukan tersebut disebabkan karena semua
jenis perkara baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara
dapat dikenakan upaya kasasi. Oleh karena itu perlu dipikir
kan, dikaji dan diteliti kemungkinan-kemungkinan untuk
membatasi jumlah perkara yang dapat diajukan kasasi ke
Mahkamah Agung.
Masalah pembatasan jenis perkara yang dapat diajukan
kasasi ke Mahkamah Agung, juga merupakan salah satu butir
penggarisan yang dicantumkan dalam GBHN dan repelita
1973 - 1998 pada bab XXXIX tentang hukum. Sebagaimana
tercantum dalam alinea terakhir dari Program Pembangunan
butir A.C tentang Program Pembinaan Peradilan dalam
Repelita VI bab XXXIX tentang hukum , yaitu "Juga
diupayakan untuk penyelesaian tunggakan perkara ketertiban
dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat
merasa mendapatkan pengayoman dan perlindungan akan
hak-haknya. Penegakan hukum bertujuan pula untuk
mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya".
Sebagai perbandingan, di beberapa negara tidak setiap
jenis perkara dapat dibuka kemungkinan banding atau kasasi,
misalnya = Perancis. Amerika Serikat. Nederland dan
Singapura. B erdasarkan perbandingan tersebut, perlu
dipikirkan dikaji dan diteliti pada kriteria dan ukuran
pembatasan vang dipergunakan oleh negara-negara tersebut
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sehingga kriteria dan ukuran vang sesuai dapai d i|v igunakan
unluk ncgara Indonesia
Berdasarkan asumsi bahwa penumpukan perkara di
M ahkam ah Agung disebabkan karena tidak adanya
pembatasan jenis perkara yang dapat diupayakan kasasi, maka
Mahkamah Agung pada bulan Januari - Februari 1996 dan
bulan Januari Maret 1997 telah melakukan penelitian secara
parsial di berbagai daerah tentang masalah perlu tidaknya
diadakan pembatasan perkara kasasi. Adapun hasil penelitian
tersebut dengan penelitian lanjutannya akan dilaporkan secara
rinci di dalam laporan im.
B. Maksud dan T\ijuan Penelitian
P en elitian ini d im aksudkan untuk m enghim pun
pandangan-pandangan dan pemikiran tentang dapat atau
tidaknya, bahkan perlu atau tidaknya diadakan pembatasanpembatasan terhadap permohonan upaya hukum kasasi.
Sehingga Mahkamah Agung dapat m engkonsentrasikan
dirinya dalam melaksanakan fungsi peradilan pada perkaraperkara yang memiliki implikasi luas dan mendasar demi
terw ujudnya kesatuan penegakan hukum dan b ersifat
konstitusional, sesuai dengan kedudukannya sebagai satusatunya puncak kekuasaan kehakiman sekaligus selaku
pelaksana kekuasaan kehakiman, tidak disibukkan oleh
perkara-perkara yang semestinya cukup diselesaikan oleh
peradilan tingkat pertama dan peradilan ulangan.
Penelitian dan diskusi melibatkan peserta yang berasal
dari berbagai lapisan, yaitu DPR, Peradilan, Kejaksaan,
Praktisi Hukum, Mantan Ketua Mahkamah Agung, Hakim
Agung dan Perguruan Tinggi. Dengan adanya pendapat dan
argumentasi dari berbagai pihak tersebut, diharapkan hasil
penelitian ini dapat dijadikan sum bangsih pem ikiran
Mahkamah Agung bagi penyusunan peraturan-peraturan yang
bersangkutan oleh pejabat-pejabat yang berwenang.
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C. Pembatasan dan Perumusan Masalah Penelitian
Adanya sistim upaya hukum bagi semua perkara tanpa adamu
pembatasan yang memungkinkan terjadinya penumpukan
perkara di Mahkamah Agung disebabkan oleh beberapa faktoi.
antara lain yaitu keterbatasan jumlah Hakim Agung yang
menangani perkara, dan setiap jenis perkara, baik mencakup
Pidana, Perdata, Militer, Agama dan Tata Usaha Negara, dapat
dimohonkan kasasi. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan
kepada kemungkinan upaya pembatasan perkara yang dapat
dimohonkan kasasi, yang mencakup perkara-perkara Pidana
Perdata, Agama dan Tata Usaha Negara.
Adapun permasalahan kemungkinan upaya pembatasan
perkara yang dapat dimohonkan kasasi yang dicoba untuk
diketahui dan dicarikan pemecahannya di dalam penelitian
ini mencakup :
1.
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Apakah perlu atau tidak pembatasan perkara yang dapat
dimohonkan kasasi, yang mencakup perkara Perdata.
Pidana. Agama dan Tata Usaha Negara '?
Kalau seandainya perlu, apakah ukuran dan kriteria
pembatasan yang akan dipergunakan ?

D. Metode dan Obyek Penelitian
Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian
kancah (lapangan), dengan menggunakan pendekatan survei
terhadap sampel yang sedang diteliti dan studi perpustakaan
Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah
dengan cara mengolah data-data pada penelitian yang telah
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI yang melibatkan
Pengadilan Tinggi (Umum). Pengadilan Tinggi Agama.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan masing-masing
Pengadilan Tingkat Pertama dalam ibu kota propinsi Selam
mi juga dengan menggunakan cara diskusi dan wawancara
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atau intem u dengan berbagai pihak yang terkail Kemudian
data vang diperoleh dari hasil penelitian itu diolah di
Mahkamah Agung-RI
Adapun metode analisis data yang dipergunakan di dalam
penelitian ini bersilat deduktif. Oleh karena itu. penelitian
yang dilakukan bersifat kuantitatif, yang akan menghasilkan
laporan penelitian yang bersifat diskriptif.
Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dan memperjelas penyusunan
laporan hasil penelitian ini. maka secara sistematis dibagi
menjadi empat bab dengan sub-subnya sebagai berikut :
Bab 1

Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang,
maksud dan tujuan penelitian, metode dan obyek
penelitian, sistematika penulisan dan organisasi
penelitian.

Bab II

Perbandingan beberapa sistim peradilan.

Bab 111

Sistem Peradilan di Indonesia yang berisi tentang
kekuasaan kehakim an. M ahkam ah A gung
sebagai pengadilan negara tertinggi, tunggakan
perkara di Mahkamah Agung dan pembatasan
kasasi sebagai alternatif.

Bab IV

Laporan Hasil Penelitian yang berisi tentang
perlu-tidaknya pembatasan perkara kasasi dan
jenis-jenis perkara yang dapat dibatasi.

Bab V

Penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan
saran-saran.
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BAB II
PEMBATASAN DAN PERBANDINGAN
BEBERAPA SISTEM PERADILAN

Sebelum membicarakan masalah pembatasan perkara kasasi
maupun sistem peradilan di Indonesia, untuk memperoleh
gambaran perlu sekilas kita ketahui melalui studi perbandingan
dengan beberapa sistem peradilan di beberapa negara khususnya
yang tidak mengalami "court delay dan court congestion"yang
berarti. Dari pembandingan itu dapat kita ketahui jenis dan
tingkatan pengadilan yang ada beserta kewenangannya,
(1) AUSTRALIA
Struktur pengadilan negara bagian di Australia pada
dasarnya terdiri dari :
1.

Small Debts Court
Peradilan ini mempunyai jurisdiksi mengadili gugatan
perdata/ganti rugi tidak melebihi $5000. Dilaksanakan
oleh hakim tunggal M agistrate dalam sidang yang
tertutup. Biasanya tidak diwakili oleh penasehat hukum
dan tidak ada biaya perkara.

2.

Magistrate Court.
Peradilan ini memiliki jurisdiksi perdata, dimana
gugatan tidak melebihi $ 20,000;
Gugatan harus diajukan dalam wilayah pengadilan
yang berwenang mengadili.

3.

District Court
Peradilan ini memiliki jurisdiksi perdata dimana
gugatan ganti rugi tidak melebihi $ 200,000;
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Apabila para pihak setuju, District Court dapat
mengadili gugatan yang melebihi jumlah tersebut.
Sebagai pengadilan banding atas putusan Magistrate
Court dimana nilai gugatan melebihi $ 20.000,- atau
dalam hal permintaan banding disetujui District Court.
Dalam hal jurisdiksi pidana, maka mengadili perkara
pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 14
tahun.
Pemeriksaan banding atas putusan perkara pidana
Magistra Court.
Supreme Court.
Peradilan ini memiliki Kewenangan: Pengadilan yang
mengadili masalah penerapan "law and equity";
-

Sebagai Peradilan yang memiliki jurisdiksi perdata
m aka tidak ada pem batasan nilai gugatan dan
jurisdiksi wilayah asal ada "nexus" (connection)
dengan jurisdiksi Supreme Court;
Juga dapat memeriksa perkara di bawah $ 200,000
tapi dengan biaya perkara yang lebih mahal dengan
motivasi agar perkara diajukan ke District Court dan
berkedudukan sebagai pengadilan banding atas
putusan Distict Court.
Dalam perkara pidana memeriksa dan mengadili
semua perkara pidana yang ancaman hukumanya
melebihi 14 tahun.
Juga memeriksa peninjauan kembali perintah-perintah
(penetapan-order) yang dilakukan oleh Magistrate
dalam perkara ringan.
Pemeriksaan dalam sidang dilakukan dengan Jury.

5.

Court of Appeal
Kewenangan peradilan ini terdiri dari yurisdiksi
perdata dan pidana.
Yurisdisksi perdata melakukan pemeriksaan banding
atas putusan District Court dimana gugatan lebih dari
$ 10,000 atau dalam hal-hal yang diberikan i jin (leave)
oleh Court of Appeal.
Yurisdiksi pidana: pemeriksaan banding atas putusan
atau pidana yang dijatuhkan oleh District Court.
Hakim-hakim Supreme Court bertugas juga sebagai
hakim banding.

6.

High Court - Pengadilan Tertinggi Federal
Kewenangan dari High Court ialah :
Mengadili dalam tingkat pertama sengketa yang
meliputi: perjanjian internasional atau perwakilan
negara lain, dimana sebagai pihak adalah Negara atau
pejabat dari negara (Comonwealth);
antara negara-bagian atau warga yang berbeda negara
bagian;
hal-hal yang diatur oleh Konstitusi;
Sebagai pengadilan banding atas :
perm ohonan banding dari putusan hakim, yang
mengadili perkara dalam tingkat pertama di High
Court.

(2) SINGAPORE
Struktur pengadilan Singapore pada dasarnya terdiri dari
tiga tingkatan, namun pada subordinate court terlihat beberapa
jenis pengadilan yang mempunyai yurisdiksi khusus.
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1.

Supreme Court merupakan pengadilan yang tertinggi yang
diketuai Chief Justice dan beranggotakan dua Justice.
Pengadilan ini juga merupakan pengadilan handing bagi
perkara tertentu.

2.

High Court merupakan pengadilan banding dan juga
sebagai pengadilan yang memeriksa pada tingkat pertama
kasus-kasus tertentu. High Court ini diketuai oleh Chief
Justice dan beranggotakan beberapa Hakim High Court
dan Judicial Commisioners (Hakim Anggota sementara).

3.

The Intermediate Courts yang terdiri dari the Subordinate
Courts yang terdiri dari beberapa District Courts, the
Magistrates Courts, the Coroner's Court, the Juvenile
Court, the Family Court dan the Small Claims Tribunal.

The Subordinate Courts diketuai oleh Senior District Judge
dan District Judges serta Magistrates. Coroner ialah pejabat
pengadilan yang memimpin Coroner's Court. Ia diangkat oleh
Presiden berdasarkan pengusulan Ketua Mahkamah Agung
untuk masa satu tahun. Ia harus memenuhi persyaratan sebagai
mana diatur dalam Legal Profesion Act. Ia melakukan penyeli
dikan atas adanya kematian yang tidak wajar (unnatural - cause
of death) yang terjadi di Singapore.

(3) MALAYSIA
Malaysia mempunyai susunan “p eradilan sebagai b erikut:
1.

THE FEDERAL COURT (MAHKAMAH AGUNG)
Setiap perkara pada Federal Court harus diperiksa dan
diputus oleh 3 orang hakim atau dengan jumlah yang lebih
besar namun harus ganjil. Penunjukan perkara mana
ditentukan oleh Chief Justice.
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Federal Court mempunyai jurisdiksi asli dan banding
sebagaimana diatur dalam Artile 121 (2), 128 and 130
Federal C onstitution. Federal Court juga m em iliki
jurisdiksi dan kewenangan yang sama seperti yang
dilakukan oleh High Court.
Jurisdiksi ekslusif dan sebagai penasehat
Berdasarkan Artile 128 (1) dari Federal Constitution,
Federal Court mempunyai kewenangan untuk memeriksa:
a.

apakah undang-undang yang dibuat oleh Parlemen
atau oleh Dewan Pembuat Undang-undang Negara
Bagian mempunyai dasar kewenangan atau tidak; dan

b.

Setiap sengketa yang terjadi antara negara bagian atau
antara pemerintah pusat (federal) dengan negara
bagian.

Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangan ini
hanya dapat m engeluarkan putusan yang b e rsifa t
deklaratif.
Federal Court memeriksa dan memutus permohonan
banding perkara pidana yang diputus oleh High Court
dalam tingkat pertama.
Federal Court juga memeriksa dan memutus permohonan
banding perkara perdata yang diputus oleh High Court
dalam hal jumlah yang disengketakan sekurang-kurangnya
250.000 ringgit; atau permohonan banding atas putusan
yang secara langsung atau tidak langsung menyangkut
gugatan terhadap kekayaan atau hak-hak sipil (civil right)
lainnya senilai tersebut di atas.
Mahkamah Agung juga berwenang untuk memeriksa dan
m em utus perm ohonan banding atas setiap putusan
p en gadilan yang m enyangkut p asal-p asal dalam
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Konstitusi, termasuk keabsahan setiap undang-undang
tertulis terhadap pasal-pasal Konstitusi tersebut. (Article
96 (b) Court of Judicature).
Berdasarkan Article 18 (2) Federal Constitution, Federal
Court juga mempunyai jurisdiksi untuk menentukan
masalah konstitusi yang diajukan kepadanya oleh High
Court.
Kekuatan mengikat putusan Federal Court
Setiap putusan Federal Court yang berkenaan dengan
masalah pidana atau perdata, atau masalah hukum atau
acara apa saja haruslah diikuti oleh Court of Appeal, High
Court, dan Subordinate Courts. Demikian pula halnya, satu
putusan Court of Appeal atau High Court mengikat semua
pengadilan bawahan.
THE CO E RT OF APPEAL
Pengadilan ini dibentuk pada tanggal 24 Juni 1994 yang
bertindak sebagai pengadilan perantara (intermediary
court) antara High Court dan Federal Court, sehingga
dengan demikian memberikan kepada para pihak lebih
banyak hak untuk banding. Court of Appeal memeriksa
perkara pidana dan perdata sesuai dengan jurisdiksinya.
Pada waktu ini Court of Appeal terdiri dari 9 hakim tinggi
yang diketuai oleh President of Court of Appeal.
Jurisdiksi yang dimiliki :
(1) memeriksa banding perkara pidana yang diputus oleh
High Court yang memeriksa dalam tingkat pertama;
(2) memeriksa banding perkara pidana yang diputus oleh
High Court yang bertindak sebagai pengadilan
banding dalam perkara-perkara pidana yang diputus

oleh Pengadilan Magistrate, namun pemeriksaan
hanya terbatas kepada masalah hukum (confined only
to question of law).
(3) memeriksa banding perkara pidana yang diputus oleh
High Court sebagai pengadilan banding terhadap
putusan perkara pidana yang diputus oleh Sessions
Court.
(4) memeriksa banding perkara yang nilainya melebihi
250,000 ringgit dan gugatan yang kurang dari 250,000
ringgit asal mendapat persetujuan (leave) dari Court
of Appeal.
3.

THE HIGH COURT
High Court didirikan berdasarkan Article 121 Federal
Constitution. Di Malaysia dan High Court yang setingkat,
yaitu High Court di Malaya dan High Court di Serawak
dan Sabah. Setiap High Court dipimpin oleh seorang Chief
Judge (Ketua). Sesuai dengan undang-undang yang
berlaku, jumlah Hakim Tinggi High Court di Malaya tidak
boleh melebihi 47 orang, sedangkan High Court di Sabah
dan Sarawak tidak boleh melebihi 10 orang,
Sekarang ini jumlah Hakim Tinggi adalah 41 orang dan
jumlah Judicial Commissioner (hakim yang diangkat
sem entara) adalah 15 orang. S eorang Ju d ic ia l
Commisioner mempunyai kewenangan dan kekebalan
sama dengan seorang Hakim Tinggi pada High Court.
Pengangkatan Hakim pada High Court
Berdasarkan Article 122B dari Federal Constitution, hakim
pada High Court diangkat oleh Yang Dipertuan Agong
yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri (Prime

13

Minister), dan setelah berkonsultasi dengan Conference
o f R ules. Sebelum Prim e M in ister m em berikan
nasehatnya, ia harus berkonsultasi dahulu dengan Chief
Judge of that High Court.
Kewenangan High Court dalam pemeriksaan perkara
perdata
Berdasarkan Section 24 dari Courts of Judicature Act,
1964, High Court mempunyai kewenangan memeriksa
perkara perdata khusus dalam h a l:
a.

perkara perceraian dan masalah-masalah perkawinan
lainnya;

b.

sengketa perkapalan;

c.

masalah "bankcruptcy" dan hal-hal yang bersangkutan
dengan perusahaan-perusahaan;
pengangkatan dan pengawasan wali seorang anak dan
umumnya terhadap diri dan kekayaan anak-anak;

d.
e.

pengangkatan dan pengawasan terhadap wali dan
pemegang diri dan kekayaan seorang yang dungu
(idiot), orang-orang yang jiw anya terganggu, dan
orang-orang yang gila (unsound mind); dan

f.

hal-hal yang berkenaan surat pelaksanaan surat wasiat
dan testamen, dan pengurusan kekayaan seseorang
yang mati yang m eninggalkan kekayaan dalam
jurisdiksi pengadilan, dan untuk m erubah atau
mengabulkan pengurusan tersebut;

Pada tahun 1994 sejumlah 26,456 perkara perdata diajukan
ke High Court di seluruh Malaysia.
Kewenangan High Court memeriksa perkara pidana
Pengadilan ini berwenang untuk menjatuhkan jenis pidana
apa saja yang diatur oleh undang-undang. Perkara pidana

yang diancam dengan pidana mati diadili oleh High Court.
Perkara-perkara ini meliputi: pembunuhan, drug traffic
king, penculikan dengan tujuan m em bunuh ; dan
pelanggaran senjata api. Perkara pidana yang tidak
diancam dengan hukuman mati dapat diajukan ke High
Court oleh Jaksa Agung (Attorney General) dalam halhal tertentu.
K ewenangan untuk m em eriksa kem bali putusan
Subordinate Courts
Section 26-29 dari Courts of Judicature Act memberikan
kewenangan kepada High Courts untuk m em eriksa
permohonan banding atas putusan Subordinate Courts.
Kewenangan untuk peninjauan kembali (revisionary
powers
H igh C ourts dapat m elakukan kew enangan untuk
meninjau kembali pemeriksaan persidangan pidana dan
hal-hal lainnya yang diputus oleh subordinate courts.
High Court boleh m em erintahkan untuk m em eriksa
kembali persidangan perdata kepada setiap subordiante
court untuk m engetahui kebenaran, keabsahan atau
kewajaran dari putusan yang dicatat atau diputus, dan
kewajaran dari setiap persidangan yang dilaksanakan oleh
subordinate court yang mana saja.
4.

THE SESSIONS COURT
Session Court merupakan subordinate courts (setingkat
dengan pengadilan n egeri) yang paling tinggi
tingkatannya. Session Court ini diketuai oleh seorang
Hakim yang paling senior.
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Session Court mempunyai kewenangan untuk memeriksa
dan memutus perkara pidana yang tidak diancam dengan
hukuman mati. Hakim Session Court dapat menjatuhkan
pidana penjara seumur hidup.
Dalam perkara perdata Session Court berwenang untuk :
(a) m em eriksa gugatan perdata sehubungan dengan
kecelakaan kendaraan bermotor, tuan tanah, penyewa,
dan penderitaan yang tidak dibatasi kepada nilai
perkara.
(b) m em eriksa gugatan perdata yang nilainya tidak
melebihi 250,000 ringgit.
5.

THE MAGISTRATE'S COURT
Magistrates' Court memeriksa perkara perdata dan pidana.
Satu Magistrate Court dipimpin oleh seorang Magistrate.
Jumlah magistrates di Semenanjung Malaysia 112 dan di
Sabah dan.Sarawak 23.
First Class M agistrate berwenang memeriksa perkara
pidana yang ancaman hukumnya tidak melebihi 10 tahun
atau hanya denda saja.
Magistrate ini berwenang pulai memeriksa perkara perdata
yang nilainya tidak melebihi 25,000 ringgit.
Second Class Magistrate berwenang untuk memeriksa
perkara perdata utang piutang yang nilainya tidak melebihi
RM 3,000

6.

JUVENILE COURT
Pengadilan Kanak-Kanak dibentuk berdasarkan Juvenile
Courts Act tahun 1947 (Diperbaiki tahun 1972) untuk
mengadili pelaku yang berum ur di bawah 18 tahun.

Undang-undang ini diperlakukan ke Sabah dan Serawak
tahun 1981. Pengadilan Kanak-kanak baru dilaksanakan
di Malaysia Barat dan Sabah.
Pengadilan Kanak-kanak dipimpin oleh seorang magis
trate dibantu oleh 2 orang penasehat yang dipilih dari
penduduk di wilayah Federal negara bagian itu. Mereka
diangkat oleh Minister of State Authority. Tugas penasehat
ialah untuk memberikan pertimbangan mengenai pidana
atau "treatment" lainnya dari pelaku yang diperiksa di
pengadilan tersebut.
Pemeriksaan perkara dilakukan secara tertutup umumnya
untuk menghindari publisitas, kecuali bagi para saksi yang
terlibat dalam pemeriksaan tersebut, termasuk orang tua
dan wali dari si. pelaku. Dalam hal si pelaku terbukti
bersalah, ia dapat dikirim ke lembaga/sekolah rehabilitasi
sampai berumur 21 tahun, atau dilepaskan dengan jaminan.
7.

PENGADILAN KHUSUS
P en g ad ilan K husus dib en tu k bulan M aret 1993.
Berdasarkan Article 182 (1) Federal Constitution, harus
ada satu Pengadilan Khusus yang terdiri dari C hief
Justice of the Federal Court sebagai Ketua, dan para Ketua
High Courts, dan dua orang lainnya yang memegang atau
telah pernah menjadi hakim Federal Court atau High Court
yang diangkat oleh Conference of Rulers.
Special Court ini mepunyai kewenangan untuk memeriksa
perkara apa saja yang diajukan oleh atau terhadap Yang
Dipertuan Agong atau Penguasa satu negara bagian dalam
kapasitas pribadi.
Konstitusi Federal mengatur bahwa Special Court ini
mempunya jurisdiksi khusus untuk memeriksa semua
pelanggaran yang dilakukan di wilayah Federation oleh
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Yang Dipertuan Agong atau Penguasa dari satu Negara
Bagian tanpa memperhatikan dari mana kejadian itu
bermula.
Konstitusi itu mengatur bahwa suatu tuntutan tidak akan
diajukan kecuali dengan ijin Jaksa Agung secara pribadi.
8.

THE SYARIAH COURTS
Pengadilan Syariah di setiap negara bagian dibentuk
dengan Peraturan N egara Bagian. P engadilan ini
mempunyai kewenangan terhadap mereka yang beragama
Islam dan yang berkenaan dengan pelanggaran yang telah
diserahkan kepada pengadilan tersebut oleh Undangundang Federal. Kewenangan memeriksa perkara pidana
kini diberikan berdasarkan Syariah Courts (Criminal Ju
risdiction) Act tahun 1965.

(4) JAPAN
1.

THE SUPREME COURT
Suprem e C ourt m em punyai kew enangan sebagai
pengadilan banding atas putusan pengadilan bawahan
berkenaan dengan "Jokoku appeal" (jumping appeallangsung dari pengadilan bawahan apabila mengenai
masalah hukum tertentu) dan "Kokoku appeal" (constitu
tional issue and conflict with judicial precedents).
Supreme Court juga mempunyai kewenangan sebagai
pengadilan tingkat pertama dan terakhir bagi pemeriksaan
usul pemberhentian dari pejabat (commissioneers) Na
tional Personnel Authority.
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2.

THE HIGH COURT
The High Courts (Pengadilan Tinggi) terletak di delapan
kota utama di Jepang, yaitu: Tokyo, Osaka, Nagoya,
Hiroshima, Fukuoka,Sendai, Sapporo and Takamatsu.
Beberapa Pengadilan Tinggi mempunyai sejumlah cabang.
Pengadilan Tinggi mempunyai wewenang untuk mengadili
perkara banding dari putusan District Court dan Family
Court.
Dalam perkara pidana yang diputus Summary Court
banding dapat langsung ke Pengadilan Tinggi.
Dalam perkara perdata, banding atas putusan Summary
C ourt diajukan kepada D istrict C ourt dan p erk ara
"yokoku" ke Pengadilan Tinggi.
Pengadilan Tinggi m em punyai kew enangan untuk
mengadili dalam tingkat pertama perkara tata usaha negara
tentang pemilihan umum pemberontakan, dsb.
The High Court memeriksa dalam tingkat pertama perkara
tata usaha negara m engenai p em ilihan um um ,
pemberontakan, dsb. Juga mempunyai kewenangan khusus
untuk memeriksa kembali putusan dari "quasi judicial
agencies" (pengadilan semu) seperti Fair Trade Commi
ssion dan Patent Office.
Perkara diperiksa oleh tiga orang Hakim Tinggi, kecuali
perkara pemberontakan oleh lima Hakim Tinggi.

3.

THE DISTRICT COURT
Jumlahnya 50 buah, dan mempunyai cabang 242 buah.
Pada District Court terdapat 820 Hakim dan 470 asistant
ju d g es (hakim m uda). D istrict C ourt m em punyai
kewenangan mengadili perkara pidana perdata kecuali
yang menjadi wewenang pengadilan lain. Selain itu juga
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merupakan pengadilan banding atas putusan perdata dari
Summary Court.
4.

THE FAMILY COURT
The Family Courts dan cabang-cabangnya didirikan di
distrik di mana District Court dan cabang-cabangnya
berdiri. Selain itu Family Court didirikan di setiap tempat
di mana 96 Summary Court berdiri.
Family Court mempunyai wewenang untuk memeriksa
perkara keluarga dan kenakalan kanak-kanak. Dua cara
pemeriksaan: dengan pemeriksaan secara permohonan (by
determination process - shimpan) dan dengan proses
"konsiliasi" (perdamaian).
The Family Courts juga mengadili perkara kenakalan
kanak-kanak yang berusia di bawah 20 tahun dan remaja
yang melakukan pelanggaran terhadap anak-anak. Namun
apabila mereka yang berumur di atas 16 tahun dianggap
melakukan pelanggaran yang berat, mereka diserahkan ke
Penuntut Umum untuk diproses dengan tuduhan pidana
biasa.

5.

THE SUMMARY COURT
Ada 575 Summary Courts yang tersebar di kota-kota besar,
kota-kota kecil, kecamatan-kecamatan dan desa-desa.
Jumlah hakim Summary Court berjumlah 790.
Sum m ary C ourts m em punyai kew enangan untuk
mengadili perkara perdata yang nilainya tidak melebihi
300,000 yen (kira-kira $ 1,200) dan perkara pidana yang
diancam pidana dengan denda atau pidana ringan lainnya,
seperti pencurian dan penggelapan. Selain itu dapat
menjatuhkan pidana kerja paksa paling lama 3 tahun.

D alam hal pidana yang p atu t d ija tu h i m e leb ih i
kewenangannya maka perkara tersebut diserahkan ke
District Court.
(5) AMERIKA SERIKAT
Di Amerika Serikat berlaku dua sistem peradilan yaitu :
I. Sistem Peradilan Negara Bagian (State Judicial System)
II. Sistem Peradilan Federal (Federal System)
1.

SISTEM PERADILAN NEGARA BAGIAN (State Judi
cial system/State Court System)
Pada pertengahan abad ke 17 setelah R evolusi
Kemerdekaan (Amerika Serikat dulu bekas koloni Inggris)
di Am erika Serikat mulai dikenal paham pem isahan
kekuasaan dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri,
maka sejak itu negara-negara bagian di Amerika Serikat
mulai membentuk State Supreme Court sebagai badan
peradilan yang tertinggi di Negara bagian dan kemudian
juga membentuk badan-badan peradilan yang lebih rendah.
Setelah sistem peradilan federal diperlakukan berdasarkan
constitusi Amerika Serikat, maka mulailah negara-negara
bagian m encontoh m odel p erad ilan federal y aitu
pembentukan State Supreme Court berdasarkan constitusi
Negara Bagian, dan kewenangan Badan Legislatif Negara
Bagian untuk membentuk peradilan-peradilan yang lebih
rendah. Sehingga pada masa sekarang ini, hampir semua
negara bagian mempunyai struktur peradilan yang sama.
Namun pada prinsipnya, setiap negara bagian bebas untuk
m enentukan struktur peradilannya sendiri, sehingga
akibatnya seperti kemudian akan dijelaskan bahwa tidak
semua negara bagian mempunyai peradilan banding.
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Peradilan yang terendah dari sistim peradilan negara
bagian ini adalah STATE INFERIOR COURT yang
mempunyai kewenangan sangat terbatas seperti:
probate C ourt - m enangani p erm asalah an yang
menyangkut peninggalan seseorang/warisan.
Sm all C laim s C ourts - m enangani tuntutan yang
m enyangkut jum lah uang yang relatif kecil
(jumlah uang ini berbeda dari negara bagian yang
satu dengan negara bagian yang lain).
Justice of the Peace Courts - menangani perkara-perkara
pencurian kecil seperti pencurian di pasar
swalayan dan sebagainya.
Traffic Courts - menangani perkara-perkara pelanggaran
lalu lintas.
Mayor's Court/Magistrate's Court dan Municipal City
Court - keduanya menangani perkara-perkara
pelanggaran peraturan daerah.
Juvenile Court - menangani perkara peradilan anak.
Perkara-perkara apa yang termasuk dalam State Inferior
Courts ini dapat ditentukan oleh negara bagian sendiri.
D alam State In fe rio r C ourts ini ju g a d ilakukan
pemeriksaan persidangan, hanya kewenangannya sangat
terbatas sekali, misalnya dalam pemeriksaan di Traffic
Court tidak boleh diperiksa hal-hal yang menyangkut
w asihat, karena p erm asalah an w asihat m enjadi
kewenangan dari Probate Court. Putusan dari Inferior
Court ini tidak dapat dimohonkan banding.
STATE COURTS OF GENERAL JURISDICTION
Sesuai dengan namanya General Jurisdiction, maka
pada prinsipnya semua jenis perkara dapat diperiksa dan
diputuskan dalam State - Courts of General Jurisdiction

ini; kecuali perkara-perkara yang menjadi kewenangan dari
peradilan federal (yang akan dibahas kem udian) dan
perkara-perkara yang harus lebih dahulu diajukan di Infe
rior Courts.
Pada Sistim Peradilan Negara Bagian, State Courts of
General Jurisdiction ini menangani jumlah perkara yang
p alin g ban y ak , k arena di sam ping yang m en jad i
kewenangannya, ditambah lagi perkara-perkara dari
mereka yang tidak puas dengan putusan dari inferior
Courts dan menghendaki argumentasi lebih lanjut tentang
suatu masalah hukum (point of law) dapat memohon agar
perkaranya diperiksa di State Courts of General Jurisdic
tion ini (namun bukan peradilan banding). Pemeriksaan
di Stale Courts of General Jurisdiction ini juga dikenal
trial courts, dimana dalam persidangan saksi-saksi
didengar keterangannya dan digelar bukti-bukti dari kedua
belah pihak sedangkan H akim dan ju ri hanya
mendengarkan pernyataan keterangan dari para saksi, dan
melihat bukti-bukti yang diajukan, yang kemudian dapat
di simpulkan keseluruhan fakta-fakta yang terjadi dalam
perkara tersebut. Namun tidak semua perkara dapat
diperiksa dan dihadiri juri. Untuk perkara-perkara pidana
(criminal cases) hampir semua constitusi negara-negara
bagian di Amerika Serikat menjamin hak tersangka untuk
diperiksa dengan juri, kecuali negara bagian Louisiana
yang m enganut prinsip hukum sebagai warisan dari
Perancis yang memandang kehadiran juri tidak penting.
Sedang untuk perkara-perkara perdata (civil -cases) setiap
negara bagian mensyaratkan nilai kerugian atau tuntutan
ganti rugi sampai jumlah tertentu baru bisa diperiksa
dengan ju ri, seperti Alaska m ensyaratkan m inim al
kerugian $ 250, Hawai mensyaratkan $ 100, sedangkan
Oregon dan West Virginia $ 20.
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Di Georgia untuk pemeriksaan perkara perdata tidak
diperlukan juri, kecuali dimohon oleh salah satu pihak
yang berperkara. Pada umumnya perkara-perkara perdata
seperti perceraian, perwalian, pengampunan pemeriksaan
di peradilan m iliter (court m artial) dan m ahkamah
pelayaran (admiralty) tidak diperlukan kehadiran juri.
Demikian pula jumlah banyaknya juri juga bervariasi,
secara historis dapat ditentukan 12 orang. Mengapa harus
12 orang juri tidak diketemukan suatu jawaban yang tepat,
selain dinyatakan sebagai kebiasaan saja (traditionally
used), bahkan Hakim Agung Byron White menyatakan
dalam perkara Williams.v. Florida bahwa jumlah juri 12
orang adalah "historical accident".Sejak tahun 1985 timbul
kecenderungan untuk mengijinkan kehadiran juri kurang
dari 12 orang, terutam a untuk perkara-perkara kecil,
sehingga pada masa sekarang ini dalam constitusi atau
undang-undang negara bagian menetapkan jumlah juri
dalam pemeriksaan persidangan, yang berbeda-beda dan
bervariasi dari 6-12" orang.
State Courts of General Jurisdiction ini mempunyai
nama atau penyebutan yang berbeda-beda tetapi fungsinya
sama, yaitu Circuit Court, District Court, Superior Court,
dan Court of Common Pieas.
STATE A PPE LL A T E COURT/STATE IN T E R M E 
DIATE COURT
State A ppellate Court ini m erupakan peradilan
banding yang m em eriksa ulang putusan-putusan dari
peradilan yang lebih rendah (State Courts of General Ju
risdiction).
Dalam pemeriksaan banding tidak lagi didengar saksisaksi atau digelar bukti-bukti. Putusan Hakim Banding cukup
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berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang
tertera dalam berita acara yang dicatat selam a dalam
pemeriksaan sebelumnya.
Hakim di peradilan banding ini hanya memeriksa kembali
apakah proses persidangan telah dijalankan dengan benar, dan
apakah m asalah-m asalah hukum yang m enjadi d a sar
pertimbangan putusannya (point of law) telah diterapkan
dengan benar. Dalam peradilan banding ini, karena tidak lagi
d ipertentangkan tentang fakta hukum m aka ju ri tidak
diperlukan.
Seperti dijelaskan dimuka, bahwa setiap negara bagian
bebas untuk menentukan sistim peradilannya sendiri, oleh
karena itu tidak semua negara bagian mempunyai peradilan
banding, sehingga putusan-putusan dari State Court of Gen
eral Jurisdiction dapat langsung bandingnya ke State Supreme
Court.
Di Amerika Serikat ada 28 negara bagian yang tidak
mem punyai peradilan banding (State A ppellate C ourt),
umumnya negara bagian yang kecil seperti Arkansas, lowa,
Nebraska dan Wiscousin. Namun di 13 negara bagian yang
besar dengan wilayah hukum yang luas seperti California,
Florida New York bahkan mempunyai lebih dari satu peradilan
banding, dan beberapa dari 13 negara bagian tersebut seperti
Alabama dan Tennesse memisahkan peradilan banding untuk
perkara pidana dan perkara perdata.
STATE SUPREME COURT
Menurut Sistim Peradilan Negara Bagian, State Supreme
Court adalah peradilan yang tertinggi, yang pada umumnya di
setiap negara bagian hanya mempunyai satu State Supreme
Court.
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Di New York peradilan yang tertinggi ini disebut dengan
New York's Court of Appeals, tetapi fungsinya sama dengan
State Supreme Court dari negara bagian yang lain, yaitu
memeriksa perkara-perkara yang telah diputus oleh State Court
of General Jurisdiction dan State Appellate Court. Dinegara
bagian Texas dan Oklahoma bahkan mempunyai 2 State Su
preme Courts, m asing-m asing untuk perkara pidana dan
perkara perdata. Di State Supreme Court ini tidak diperlukan
juri, karena tidak diperiksa lagi tentang faktafakta hukum,
cukup diperiksa oleh Majelis Hakim yang mendengarkan
argumentasi hukum dari pengacara-pengacara kedua belah
pihak. Jika dalam perkara yang sedang diperiksa, tidak ada
hal-hal yang m enyangkut perm asalahan yang m enjadi
kewenangan dari peradilan federal (federal question cases),
maka putusan State Supreme Court adalah putusan akhir yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, yang tidak dapat diajukan
pemeriksaan ulang ke peradilan federal. Untuk hal-hal yang
terbatas, misalnya jika dalam pemeriksaan di State Court
dipermasalahkan tentang'suatu peraturan federal, maka putusan
dari State Supreme Court ini dapat diperiksa ulang oleh
Federal Supreme Court dari sistim peradilan federal.
II. SISTIM PERADILAN FEDERAL (FEDERAL SYSTEM)
Dengan m em bandingkan kedua bagan dari sistim
peradilan Negara bagian dan sistim peradilan federal, timbul
pertanyaan sampai dimana kewenangan memeriksa suatu
perkara oleh peradilan dari kedua sistim tersebut atau perkaraperkara apa saja yang dapat diajukan ke State Court of
General Jurisdiction (State District Court) dari peradilan
negara bagian, dan apa yang dapat di ajukan ke Federal
District Court (United States District Court) dari sistim
peradilan federal, dan bagaim ana pem bagian wilayah
hukumnya.
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Secara garis besar dapat disebutkan bahwa perkaraperkara yang menurut jenis dan sifatnya bukan merupakan
persoalan federal harus diajukan ke peradilan negara bagian,
seperti misalnya sengketa yang menyangkut warisan, adalah
wewenang dari Probate Court yang harus diajukan ke Infe
rior Court dari sistim peradilan negara bagian, dan bukan
menjadi wewenang dari peradilan federal.
Namun sebaliknya perkara-perkara yang menjadi kewenangan
peradilan federal, seperti yang tercantum dalam pasal III
bagian ke - 2 Constitusi Amerika Serikat, secara garis besar
dapat diuraikan sebagai berikut:
a.

Sengketa-sengketa yang menyangkut persoalan federal
(federat question cases); Constitusi Amerika Serikat;
pakta-pakta (treatris) menjadi kewenangan peradilan
federal um pam anya sengketa yang m en y an g k u t
peratursn-peraturan yang diundangkan/dikeluarkan oleh
Conggres Amerika Serikat, dan peraturan-peraturan lain
dari pemerintah pusat seperti undang-undang perburuhan,
atau sengketa-sengketa yang menyangkut permasalahan
Civil Right dan sengketa HAKI.

b.

Sengketa-sengketa antara perorangan atau badan hukum,
yang berdomisili di negara bagian yang berbeda atau
sengketa antara negara bagian dengan pihak asing, (di
versity of citizenship cases) atau sengketa antar negara
bagian.

c.

Untuk dapat diajukan ke peradilan 'federal tidak saja harus
memenuhi persyaratan di atas, tetapi jum lah yang
disengketakan atau tuntutan juga minimal US. 10.000.
atau lebih.
Dalam Constitusi Amerika Serikat tidak dicantumkan
persyaratan jumlah minimal ini, tetapi untuk membatasi
jumlah perkara yang masuk ke peradilan federal, yang
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makin tahun makin banyak, maka Conggres Amerika
Serikat sejak tahun 1958 mensyaratkan minimal tuntutan
menjadi US. 10.000. (dalam bukunya George W.Spiro JD
cs, The Fondation of Legal System terbitan 1995 batas
minimal ini disebutkan US. 50.000.).
UNITED STATES DISTRICT
DISTRICT COURT

COURT/FEDERAL

Seperti dikemukakan di atas, perkara-perkara yang
menyangkut persoalan federal, Constitusi Amerika Serikat;
dan pakta-pakta yang telah dan akan dilakukan oleh
pemerintah Amerika Serikat menjadi wewenang dari peradilan
federal, dan diajukan ke Federal D istrict C ourt yang
merupakan peradilan tingkat pertama. Wilayah hukum dari
Federal District Court, umumnya disetiap negara bagian
mempunyai 1 Federal District Court, tetapi untuk negaranegara bagian yang besar seperti California, Texas, New York
mempunyai 4 Federal District Court. Pembentukan Federal
District Court ini tidak tergantung pada banyaknya penduduk
atau luasnya daerah, yang menjadi ukuran adalah banyaknya
perkara-perkara yang menyangkut persoalan federal sehingga
perlu dibentuk lebih dari satu Federal District Court. Sekarang
ini ada 96 Federal District Courts yang tersebar di seluruh
negara.
UNITED STATES COURTS OF APPEALS
Berdasarkan kewenangan yang tertera dalam pasal III
bagian 1 C o n stitu si A m erika S erik at y aitu tentang
pembentukan sebuah badan yang disebut Supreme Court dan
memberikan kewenangan bagi Conggres Amerika Serikat
untuk mem bentuk, merubah, m enghapuskan peradilanperadilan yang lebih rendah, maka Conggres Amerika Serikat
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membentuk peradilan-peradilan banding yang disebut United
States Court of Appeals. Pada sistim peradilan-federal ini
seluruh negara secara geografis dibagi menjadi 13 judicial
circuits/circuit court of appeals. Sebelas diantara tiga belas
circuit disebut dengan nama circuitnya, seperti misalnya US
Court of Appeals for the First Circuit, for the Second Circuit
dan seterusnya, sedang circuit yang ke 12 dan ke 13 disebut
dengan Court of Appeals for the District of Columbia dan
Court of Appeals for the Federal Circuit.
United States Court of Appeals berfungsi sebagai:
1.

Sebagai peradilan banding atas putusan-putusan dari
Federal District Court dalam wilayah/circuit yang telah
ditentukan.

2.

Sebagai peradilan banding atas putusan-putusan dari
Badan Administrasi Federal seperti Federal Trade Com 
mission (F.T.C.) atau National Labor Relations Board
(N.L.R.B.) - (lihat bagan B). Pemeriksaan ditingkat
banding ini diputus oleh Majelis yang terdiri dari 3 hakim.

UNITED STATES SU PREM E COURT
Peradilan yang tertinggi dari sistim peradilan federal
adalah United States Supreme Court yang berkedudukan di
Washington DC, yang kewenangannya dapat dibagi menjadi
2 bagian:
1.

Sebagai peradilan tingkat pertama (original jurisdiction)
atas perkara-perkara dimana tersangkut duta besar/consul; Menteri-menteri Negara; atau perkara dimana negara
sebagai salah satu pihak, sebagai penggugat atau tergugat;
sengketa antar negara bagian seperti misalnya sengketa
batas wilayah, hak atas teritorial perairan, sengketa
kewenangan memungut pajak. Kesemuanya tersebut
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dapat langsung diajukan kepada US. Supreme Court yang
akan memeriksa fakta-fakta dan menerapkan peraturan
hukum, seperti pemeriksaan di US District Court. Hampir
tidak ada perkara-perkara yang menyangkut duta besar
atau menteri-menteri Negara asing yang diajukan ke US
Suprem e Court, karena terbentur pada kekebalan
diplomatik yang melekat pada diri pejabat-pejabat tinggi
tersebut.
Sebagai peradilan banding (appellate jurisdiction) atas
perkara-perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh
peradilan-peradilan yang lebih rendah yaitu perkaraperkara dari US Ditrict Court dan US Appellate Court.
Dan juga memeriksa kembali perkara-perkara yang telah
diputus oleh State Supreme Court atas perkara-perkara
yang menyangkut persoalan federal. Suatu hal yang
penting dari sistim peradilan ini bahwa US Supreme
Court mempunyai kebebasan untuk menentukan atau
menyeleksi perkara-perkara mana yang dianggap penting
untuk diperiksa (Supreme Court Certiorari - jurisdiction),
dan m en y isih k an yang se leb ih n y a tanpa perlu
memberikan suatu alasan, karena tidak mungkin untuk
memeriksa seluruh perkara-perkara yang dimohonkan
pemeriksaan di US Supreme Court ini yang jumlahnya
dari tahun ketahun makin banyak.
Pada umumnya perkara-perkara yang secara national
mempunyai arti penting atau tidak ada kesatuan pendapat
tentang suatu persoalan hukum, menjadi perhatian utama
untuk diperiksa, sehingga kemudian putusan-putusan dari
US Suprem e Court ini dapat m enjadi acuan bagi
peradilan-peradilan yang lebih rendah.
Karena adanya hak prerogatif dari US Supreme Court
untuk menyeleksi perkara-perkara mana yang akan

d ip erik sa, m aka m eskipun ju m lah p erkara yang
dimohonkan pemeriksaan makin menumpuk, hanya
sedikit p erkara-perkara yang secara nyata dapat
disidangkan.
SPECIAL FEDERAL COURT
Disamping 3 tingkat peradilan pada sistem peradilan
federal di atas, masih terdapat peradilan-peradilan lain yang
disebut Speeial Federal Courts, yang kewenangannya sangat
terbatas untuk hal-hal yang telah ditentukan saja seperti :
U.S. Court of Claims - menangani gugatan terhadap
pemerintah.
U.S. Court of Military Appeals.
The U.S. Tax C ourt m enangani perm asalahan yang
berhubungan dengan pajak. Court of International Trade
sebagai pengganti dari U.S. Customs Court.
Permohonan pemeriksaan banding atas putusan-putusan
dari Speeial Court ini dapat diajukan ke U.S. Court of
Appeals, dan kem udian jika m asih diperlukan proses
pemeriksaan lebih lanjut dapat diajukan ke U.S. Supreme
Court; kecuali U.S. Court of Claims permohonan bandingnya
dapat langsung ke U.S. Supreme Court (lihat bagan B Sistem
Peradilan Federal)
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BAB III
SISTE M PER A D ILA N DI IN D O N ESIA

A. Kekuasan Kehakiman
Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970,
yang dim aksud dengan "Kekuasaan Kehakiman adalah
Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia". Dari klausul ketentuan ini diterangkan dengan
lebih jelas lagi di dalam penjelasan resm inya, yaitu:
"Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini m engandung
pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas
dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan
kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang
datang dari pihak extra judiciil, kecuali dalam hal-hal yang
diijinkan oleh Undang-undang. Kebebasan dalam pelaksanaan
wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari
pada Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan
mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya,
sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan
bangsa dan rakyat Indonesia". Dengan demikian, secara
terarah dan ajeg kekuasaan kehakiman yang bebas dari
campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya tidak
berarti dapat sewenang-wenang dan absolut menyeleng
garakan tugasnya melainkan wajib memperhatikan secara
benar "Perasaan adil bangsa dan rakyat Indonesia".
Untuk melaksanakan peradilan yang baik dan sesuai
dengan bidang permasalahan yang dihadapi masing-masing
orang untuk memperoleh keadilan dan kebenaran, maka
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Undang-undang No. 14 Tahun 1970 pasal 10 ayat (1)
m enetapkan badan-badan peradilan sebagai pelaksana
Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
1)

Badan Peradilan Umum;

2)

Badan Peradilan Agama;

3)

Badan Peradilan Militer;

4)

Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

A dapun tugas pokok badan-badan peradilan tersebut
berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun
1970 adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
Sedangkan secara m endetail, tugas P eradilan Umum
berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 adalah
mengadili perkara sipil (bukan militer) yang menyangkut
mengenai penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum
perdata material dan hukum pidana material; Tugas Peradilan
Agama berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 1989 adalah
mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang Islam
terutama dalam bidang hukum keluarga; Tugas Peradilan
M iliter menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1950 jo
Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
adalah mengadili perkara yang dilakukan oleh prajurit Indo
nesia khususnya dalam tindak pidana; Tugas Peradilan Tata
Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986
adalah mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige overheidsdaad) oleh pegawai Tata Usaha
Negara.
Demi tercapainya keadilan bagi bangsa dan rakyat Indo
nesia, khususnya bagi pihak-pihak yang berperkara, maka di
dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepada masingmasing badan peradilan, sesuai dengan kompetensi absolut
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dan kom petensi relatif, dapat dilaksanakan dalam tiga
tingkatan, yaitu:
1) Pengadilan Tingkat Pertama;
2) Pengadilan Tingkat Banding;
3)

Pengadilan Kasasi dan Peninjauan Kembali Pengadilan
Tingkat Pertama berkedudukan di setiap kota Kabupaten/
Kotamadya. Pengadilan Tingkat Banding berkedudukan
di setiap Ibukota Propinsi. Pengadilan Kasasi dilaksana
kan oleh Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota
Negara.

M ahkam ah Agung RI, sebagai pelaksana K ekuasaan
Kehakiman yang akan menyelenggarakan kekuasaan tersebut
dilaksanakan oleh empat, lingkungan Peradilan Militer tugas
pokok dibidang peradilan menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
dalam melaksanakan peradilan, maka ada beberapa azas yang
berlaku yaitu :
1) Peradilan dilakukan “Demi K eadilan B erdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa",
2)

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka;

3)

Menerapkan dan Menegakkan hukum dan berdasarkan
Pancasila;

4)

Peradilan dilakukan secara, sederhana, cepat dan biaya
ringan;

5)

Larangan campur tangan dalam urusan peradilan oleh
pihak-pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman, kecuali
dalam hal-hal tersebut dalam Undang Undang Dasar;

6)

Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan
pengadilan selain dari pada yang telah ditentukan baginya
oleh Undang Undang;
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7)

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib
memeriksa dan mengadilinya;

8)

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai
kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum;

9)

Untuk kepentingan peradilan semua pengadilan wajib
saling memberi bantuan yang diminta;

10) Hakim sebagai; penegak hukum dan keadilan wajib
mengadili, mengikuti dan memahami.nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat.
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi
Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga negara di
Indonesia termasuk dalam Kekuasaan Kehakiman. Sebagimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut
Undang-undang". Dan berdasarkan TAP No. III/MPR/1978
dinyatakan bahwa Mahkamah Agung berkedudukan sebagai
Lem baga Tertinggi N egara. D engan dem ikian, dapat
disimpulkan bahwa Mahkamah Agung merupakan satusatunya Pengadilan Negara Tertinggi. Hal itu sudah ditegaskan
juga dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun
1970, yaitu "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara
Tertinggi".
Berdasarkan pasal 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1970,
susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim
Anggota, Panitera dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung.
Adapun Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang

Ketua, seorang Wakil Ketua dan beberapa orang Ketua Muda.
Ketua Muda Mahkamah Agung terdiri dari :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan U m unl/
Bidang Hukum Perdata Tertulis;
Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum/
Bidang Hukum Perdata Adat;
Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan U m um /
Bidang Pidana Umum;
Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama;
Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer;
Ketua Muda Urusan Peradilan Lingkungan Tata Usaha
Negara.

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung memberikan ketentuan secara mendetail mengenai
tugas dan wewenang Mahkamah Agung yaitu:
1)

Tugas m engadili atau m enyelenggarakan peradilan
(rechtsprekende functie);
2) Tugas melakukan pengawasan (controlerende functie);
3) Tugas memberikan nasihat (advieserende functie);
4) Tugas melakukan administrasi (administratieve functie);
5) Tugas mengatur (regelende functie);
6) Tugas pelaksana hak m enguji m ateriil peraturan
perundang-undangan dibawah undang-undang dan tugas
lain berdasarkan Undang-undang.
Salah satu tugas mengadili dari Mahkamah Agung adalah
melaksanakan peradilan kasasi. Selain berdasarkan Undangundang No. 14 Tahun 1985, peradilan kasasi juga mendapat
dasar berpijak dalam pasal 10 ayat (3) Undang-undang No.
14 Tahun 1970. Peradilan kasasi hanya m em bicarakan
apresiasi yuridis saja, dalam pengertian hanya meneliti apakah
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judex facti telah menerapkan hukum secara tepat dan benar.
Sedangkan penilaian fakta-fakta tidak diperlukan lagi. Dengan
demikian akan tercipta suatu kesatuan hukum disamping
hendak menjamin kesamaan dalam peradilan.
A dapun alasan yang dapat d ijadikan dasar oleh
Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan-putusan dari
Pengadilan-pengadilan lain, disebut oleh pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 yang berbunyi sebagai berikut:
"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi m em batalkan
putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua
Lingkungan Peradilan karena:
a.
b.
c.

tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang m engancam
kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

C. Penumpukan Perkara di Mahkamah Agung
Gusti, SH. and Associates dalam rpakalahnya yang
berjudul "Mencegah Bertumpuknya Perkara di Mahkamah
Agung", penumpukan perkara di Mahkamah Agung sampai
bulan Maret 1997 berjumlah kurang lebih 17.000 perkara.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Harifin A. Tumpa,
SH., dalam m akalahnya "Pokok-pokok Pikiran tentang
Pembatasan Upaya Hukum", sampai bulan Oktober 1998
tunggakan perkara di Mahkamah Agung mencapai 15.387
perkara.
Berdasarkan informasi tersebut, dapat menggambarkan
seberapa banyak ju m la h perkara kasasi yang harus
diselesaikan oleh Mahkamah Agung RI sebagai akibat dari
sistim yang berlaku yakni tidak dibatasinya perkara yang
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dapat di kasasi pada Mahkamah Agung RI dengan Hakim
Agung sejumlah 51 orang saja. Padahal Mahkamah Agung
tidak hanya bertugas menangani perkara-perkara sebagai
pelaksanaan fungsi peradilan, melainkan banyak lagi tugas
negara yang lain yang juga harus diselesaikannya sebagai
pelaksanaan fungsi-fungsi yang lebih.
Tertumpuknya beribu-ribu perkara di Mahkamah Agung
ini sebagai akibat sistim yang ada merupakan dilema dalam
dunia penegakan hukum dan peradilan di negara Indonesia
yang perlu difikirkan. Sebab keadaan ini jelas tidak sesuai
dengan asas peradilan di negara Indonesia, yaitu peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana telah
ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14
Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.
Selain itu, keadaan tersebut juga mengorbankan masyarakat
yang selalu mendambakan kepastian hukum dan keadilan.
Sem entara itu, jum lah perkara yang tertum puk di
Mahkamah Agung dari hari ke hari semakin bertambah terus,
pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata cenderung
untuk selalu banding dan kasasi terhadap putusan-putusan
Pengadilan, terlepas apakah putusan Pengadilan itu sudah
mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran atau tidak.
Akibatnya adalah hampir semua perkara (perdata), bagai
m anapun sederhananya, p em erik saan n y a sam pai ke
Mahkamah Agung. Permohonan pemeriksaan banding dan
kasasi nampaknya bukan dilandasi oleh suatu keinginan untuk
memperoleh keadilan dan kebenaran yang nilainya lebih
tinggi, melainkan hanya sekedar untuk memperlambat proses
belaka. Seakan-akan banding dan kasasi menjadi mode upaya
hukum yang mesti harus dimintakan dalam beracara. Keadaan
yang demikian itu sesungguhnya membawa implikasi negatif
bagi masyarakat Indonesia sendiri sebagai pencari keadilan
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apabila tidak segera dicarikan jalan ke luar sekaligus sebagai
upaya memperpendek jarak antara keadilan dan pencari
keadilan .
D. Pembatasan Permohonan Banding di Pengadilan Tinggi
Dalam rangka usaha untuk menghambat laju derasnya
perm ohonan pem eriksaan kasasi yang setiap tahunnya
menunjukan angka yang selalu meningkat dengan titik awal
15.000 perkara tersebut, maka jalan keluar yang paling ideal
adalah dirubah dan disusunnya kembali :
1.
2.
3.

Hukum Acara Perdata yang sekarang berlaku, yaitu H.I.R.
(Jawa Madura) dan R.Bg (daerah seberang - luar Jawa).
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang No. 14 Tahun 1985 (Mahkamah Agung
RI).

Dimana dalam ketiga Undang-undang di atas materinya diatur
sedemikian rupa sehingga memuat ketentuan bahwa tidak
semua perkara baik perkara perdata maupun pidana dapat
diajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah
Agung.
Perubahan dan penyusunan kembali beberapa Undangundang yang mengatur tentang pemeriksaan kasasi, sebagai
jalan keluar tersebut, bukan merupakan pekerjaan yang
gampang dan dapat diharapkan selesai dalam waktu yang
singkat.
Proses pen y u su n an U ndang-undang yang baru dari
pengalaman selama ini membuktikan bahwa diperlukan waktu
yang cukup lama untuk menghasilkan suatu Undang-undang
yang baru. Menghadapi kenyataan yang demikian ini, kita
hanya bisa menunggu dan bersabar sampai terbentuknya
Undang Undang yang baru tentang Hukum Acara Perdata/
Pidana dan inipun sedikit banyak tergantung pada Political
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Will pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (D.PR)
sebagai badan yang berwenang membentuk Undang-Undang.
Sementara kita masih harus menunggu lahirnya UndangUndang yang baru tersebut, entah kapan akan terwujudnya,
dipihak lain jumlah perkara kasasi tidak pernah akan susut,
bahkan masih membesar jumlahnya disetiap tahunnya.
Menghadapi problema yang demikian ini, maka kita harus
mencoba mencari jalan keluar berupa terobosan jangka
pendek yang diharapkan dapat membantu menghambat
setidak-tidaknya dapat mengurangi derasnya arus permohonan
kasasi yang mengalir ke Mahkamah Agung selama ini.
Langkah terobosan sebagai jalan keluar dari masalah yang
dihadapi oleh Mahkamah Agung tentang membanjirnya
permohonan 'kasasi dewasa ini adalah : mengaktualisasikan
berlakunya Undang-undang Nb. 20 Tahun 1947 tentang
untuk Peradilan Ulangan Jawa Madura.
Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tersebut mengatur
tentang Peradilan Ulangan, dimana Bab III - bagian I - Perkara
Perdata - pasal 6 menentukan : "bahwa perkara perdata
yang tidak ternyata besarnya harga gugat ialah seratus
rupiah atau kurang, oleh salah satu pihaknya dapat
d im in ta
supaya p em erik saan
p e rk ara diu lan g i
oleh Peradilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukumnya
masing-masing". Ketentuan pasal 6 ini diserap dan diadopsi
dari pasal 96 ke 1 Rechterljke. Organisatie en het Beleid der
Justitie in Indonesie (R.O).
Inti dari ketentuan padal 6 Undang-undang No. 20
Tahun 1947 adalah : adanya batasan nilai atau harga
obyek dalam putusan Pengadilan Negeri yang dapat
dimohonkan pemeriksaan ulangan di Pengadilan Tinggi
adalah sebesar Seratus Rupiah (atau dulu seratus gulden
menurut R.O). Dengan demikian perkara perdata yang
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diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang nilai obyek
gugatannya kurang dari Seratus Rupiah, maka putusan
Pengadilan N egeri tersebut, tidak dapat dim ohonkan
pemeriksaan ulangan di Pengadilan Tinggi.
Maksud ditetapkannya batasan minimal obyek gugatan
perkara perdata sebesar Rp. 100,- dalam Undang-undang No.
20 Tahun 1947 adalah jangan sampai semua perkara perdata
yang bernilai kecil dimintakan permohonan banding ke
Pengadilan Tinggi, sehingga menambah achterstand perkara
yang ada pada Pengadilan Tinggi tersebut.
Terbitnya pasal 6 dari Undang-undang No. 20 Tahun
1947 merupakan langkah usaha menghambat atau mencegah
perkara perdata kecil dimintakan banding ke Pengadilan
Tinggi. Sehubungan dengan ini, dalam rangka usaha
mencegah atau menghambat membesarnya Permohonan
Kasasi perkara perdata ke Mahkamah Agung, maka sebaiknya
ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tersebut
diefektifkan atau diaktualisasikan kembali pada Pengadilan
Tinggi dewasa ini. Cara yang ditempuh adalah Mahkamah
Agung menerbitkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung),
tentang aktualisasi pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun
1947 tentang batasan permohonan banding perkara perdata
yang isinya antara lain :
1.

2.

P en g ad ilan N egeri m aupun P engadilan T inggi
diinstruksikan untuk menolak, setidaknya tidak menerima
permohonan banding perkara perdata yang nilai obyek
gugatannya berharga kurang dari Rp. 100,Mahkamah Agung menilai kembali batasan harga obyek
gugatan Rp. 100,- pada saat Undang-undang No. 20
Tahun 1947 diterbitkan, beberapa harga emas/logam
mulia pada waktu tahun 1957 kemudian diperbandingkan
dengan harga emas pada waktu sekarang ini, hasilnya

untuk menentukan berapa besar harga obyek gugatan
pada waktu sekarang tahun 1999 yang akan dipakai
sebagai batasan harga gugatan untuk boleh tidaknya
dimohon banding.
Langkah menerbitkan SEMA tentang aktualisasi pasal 6
Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tersebut merupakan suatu
terobosan jalan keluar yang bersifat jangka pendek untuk
menghambat derasnya arus permohonan kasasi ke Mahkamah
Agung. Sebab dengan efektifnya pasal 6 Undang-undang No.
20 Taun 1947 dijalankan oleh Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi, maka secara tidak langsung membantu
m engurangi jum lah perkara perdata yang dimohonkan
pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung, sambil menunggu
lahirnya Undang-undang b aim tentang Hukum Acara Perdata
dan Perubahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau
(K.U.H.A.P).
E.

Pembatasan Kasasi sebagai Alternatif
Tujuan lembaga upaya hukum kasasi menurut Hugenholts/H eem skerk adalah untuk m ew ujudkan kesatuan
pelaksanaan hukum dan kepastian hukum dan pengawasan
terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang esensial yang
diwajibkan peraturan perundang-undangan (pasal 95 - 100
R.O.). Pendapat yang lain, yaitu meniirut Coops, kasasi yang
bukan merupakan Mahkamah Agung Pusat (centraal Hof)
adalah suatu lembaga untuk menjamin tercapainya kesatuan
pelaksaan Undang-undang. Adapun menurut PA. Stein,
Tujuan kasasi adalah untuk menjaga agar ada kesatuan hukum
dan akan tercapainya kepastian hukum. Sedangkan menurut
C.W. Starbusman adalah dengan kasasi akan terjaga adanya
kesatuan hukum lewat putusan-putusan yang sama.
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Dari berbagai pendapat tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa tujuan utama lembaga upaya hukum
kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan pelaksanaan hukum
dan kepastian hukum. Tetapi dalam realitas faktual sistem
peradilan di Indonesia, menurut pendapat H.R. Purwoto S.
Gandasubrata, SH., faktor penyebab tunggakan perkara
terbesar di Mahkamah Agung adalah perkara kasasi. Hal ini
tentunya bertentangan dengan tujuan lembaga upaya hukum
kasasi tersebut. Oleh karena itu, perlunya adanya pemikiran
kembali mengenai upaya hukum kasasi yang selama ini telah
dilaksanakan.
Salah satu pemikiran kembali tentang hukum kasasi
adalah ide untuk membatasi perkara yang dapat dikasasi.
Walaupun pada akhirnya ide tersebut akan menciptakan
adanya kontroversi pendapat dari para praktisi hukum di
Indonesia. Pada dasarnya berdasarkan hasil seminar yang
telah dilaksanakan Mahkamah Agung RI yang diseleng
garakan di Hotel Cempaka Jakarta ada dua kelompok
pendapat, yaitu: P ertam a, setuju adanya pembatasan kasasi;
K edua, tidak setuju adanya pembatasan kasasi. Kelompok
pertama ini diwakili, antara lain, oleh H.R. Purwoto S. Ganda
subrata, SH., Suhadibroto, Djazuli Bachar, SH., Harjadi
Darokusumo, SH., dan Haryono Tjitrosoebono, SH. Sedang
kan kelompok kedua diwakili, antara lain, oleh Prof. Z. Asikin
Kusuma Atmadja, SH., dan H.R. Djoko Soegianto, SH.
Adapun alasan kelompok yang m enyetujui adanya
pembatasan kasasi, antara lain, adalah :
1)
2)
3)

Agar peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
dapat dicapai;
Agar kepastian dan kesatuan hukum dapat tercapai;
Di beberapa negara juga sudah menentukan adanya
pembatasan kasasi;

4)

Agar tercipta rasa kepuasan karena keputusan dirasakan
adil baik bagi yang kalah maupun yang menang.

Sedangkan alasan kelompok yang tidak m enyetujui
adanya pembatasan kasasi, antara lain, adalah :
1)

Bertentangan dengan arti dan tujuan kasasi yang sebenar
nya, yaitu untuk mewujudkan kesatuan pelaksanaan
hukum dan kepastian hukum;

2)

M enghilangkan kesempatan bagi m asyarakat untuk
memperoleh keadilan di peradilan pada tingkat tertinggi;
Karena sifat dan tujuan dari kasasi yang sudah merupakan
suatu cummunitas opinio doctorum.

3)

Sebagai kompromi dicantumkan disini beberapa contoh
negara yang dikenal adanya pembatasan-pembatasan upaya
hukum acara yang khusus, yang dituangkan dalam bentuk
Undang-undang, yaitu :
1)

Singapura, dimana Supreme Court merupakan pengadilan
banding hanya bagi perkara-perkara tertentu;

2)

Malaysia, dimana Federal Court memeriksa dan memutus
permohonan banding perkara perkara perdata yang
diputus oleh High Court dalam hal jum lah yang
disengketakan sekurang-kurangnya 250.000,- ringgit, atau
permohonan banding atas putusan yang secara langsung
atau tidak langsung m enyangkut gugatan terhadap
kekayaan atau hak-hak sipil (Civil Right) lainnya senilai
tersebut diatas;

3)

Jepang, dimana dalam struktur peradilannya dikenal Sum
mary Courts yang m em punyai kewenangan untuk
mengadili perkara perdata yang nilainya tidak melebihi
300.000,- yen dan perkara-perkara pidana ringan lainnya;
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4)

Australia, dimana struktur peradilannya dikenal apa yang
disebut sebagai Small Debt Court yang mempunyai
yurisdiksi mengadili gugatan perdata/ganti rugi yang tidak
melebihi nilai $ 5.000,-. Terhadap putusan-putusannya
tidak diperkenankan banding;

5)

Perancis, dimana dalam sistem hukum acaranya dikenal
antara lain adanya peradilan yang disebut Cour D'Assis
yang memeriksa pada tingkat pertama dan terakhir
terhadap perkara-perkara pidana tertentu yang berat
dengan ancaman pidana mati.

BAB IV
LA PO R A N H ASIL PENELITIAN

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode
pengumpulan data yang meliputi tiga tahap dan tiga metode,
yaitu:
1) . Metode kuestioner yang terfokus pada masalah-masalah yang
berhubungan dengan pendataan register di masing-masing
lingkungan peradilan yang diteliti;
2) . Metode diskusi yang mencakup 16 wilayah Pengadilan Tinggi
diseluruh Indonesia sebagai sample. Adapun rekapitulasi
hasilnya disusun dalam tabel hasil penelitian;
3) . Metode diskusi dengan para ahli hukum di tingkat pusat
(Jakarta).
Di dalam pendataan register berdasarkan metode kuestioner
yang ditujukan kepada 16 wilayah Pengadilan Tinggi diseluruh
Indonesia, sebagai sample, mencakup juga pengadilan-pengadilan
di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara
yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
Adapun keenam belas wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut
adalah sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

.
.
.
.
.
.
.
.

Pengadilan
Pengadilan
Pengadilan
Pengadilan
Pengadilan
Pengadilan
Pengadilan
Pengadilan

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Medan;
Jakarta;
Semarang;
Surabaya;
Banjalmasin;
Ujung Pandang;
Denpasar;
Kupang;
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

. Pengadilan
. Pengadilan
. Pengadilan
. Pengadilan
. Pengadilan
. Pengadilan
. Pengadilan
. Pengadilan

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Ambon;
Jayapura;
Padang;
Tanjung Karang;
Palembang;
Yogyakarta;
Bandung;
Pontianak.

Walaupun tidak seluruh kuestioner dikirim kembali dengan
data jumlah perkara yang akurat dan dapat dijadikan pegangan,
tetapi ada petunjuk mengenai beberapa perm asalahan atau
pertanyaan yang diajukan didalam kuestioner. Pertama, mengenai
lama waktu turunnya putusan kasasi di masing-masing Pengadilan
yang bersangkutan, dijawab dengan jawaban yang bervariasi, yaitu
antara rata-rata satu tahun sampai rata-rata 5-6 tahun, dan ada
beberapa kasus tertentu yang lamanya bisa lebih, bahkan ada
yang seumur hidup dan sampai meninggal. Kedua, mengenai isi
atau bunyi amar putusan kasasi, dijaw ab dengan ham pir
seluruhnya sama, yaitu sebagian besar adalah tolak kasasi atau
kasasi tidak dapat diterima (N.O). Ketiga, mengenai jenis perkara
yang pada umumnya sering dimohonkan kasasi, dijawab dengan
berbagai variasi, yaitu:
a.

L in g k u n g a n P era d ila n U m u m :

-

b.

Kasus
Kasus
Kasus
Kasus

tanah
hutang piutang
pewarisan
penggelapan

Kasus penipuan
kasus korupsi
kasus pembunuhan
Kasus narkotika, dsb.

L in g k u n g a n P era d ila n A g a m a :

Perceraian
Nalkah
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-

-

Warisan
Harta bersama, dsb.

c.

L in g k u n g a n P era d ila n Tata U sah a N eg a ra :

Kasus Pertanahan

-

Perizinan

Tenaga Kerja/Pegawai

-

Perumahan, dsb.

Berdasarkan jawaban dari kuestioner yang telah dikirim dapat
diambil kesimpulan bahwa selalu diajukannya permohonan kasasi
terhadap putusan judex factie dapat didasarkan pada adanya
berbagai motif yang dapat dijadikan indikasi, yaitu :
1.

Bertujuan untuk mengulur waktu (terutama pihak yang kalah
dalam perkara perdata);

2.

Putusan judex factie memang belum mencerminkan rasa
keadilan atau tidak konsisten;

3.

Belum adanya kesatuan atau keseragaman hukum, sehingga
para pencari keadilan selalu berpaling ke Mahkamah Agung
sebagai peradilan benteng terakhir yang menjamin kesatuan
hukum dan kepastian hukum. Bahkan terhadap putusan
kasasi-pun masih sering diajukan upaya Peninjauan Kembali
(PK).

A. Perlu atau tidak Pembatasan Perkara Kasasi
Berdasarkan hasil diskusi di 16 lokasi penelitian (wilayah
hukum Pengadilan Tinggi) dapat disimpulkan mengenai perlu
atau tidak adanya pembatasan perkara kasasi. Adapun hasilnya
dapat dilaporkan sebagai berikut :
1.

Wilayah Pengadilan Tinggi Ambon dengan peserta 10 orang,
yang berpendapat setuju adanya pembatasan sebanyak 80%,
sedangkan yang tidak menyetujui sebanyak 10% dan yang
abslein 10%;

2.

Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura dengan peserta sebanyak
9 orang, yang berpendapat setuju adanya pembatasan kasasi
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sebanyak 55,6%, yang tidak setuju 0% dan yang abstein
sebanyak 44,4%;
3.

Wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan peserta
sebanyak 7 orang, yang menyetujui adanya pembatasan kasasi
sebanyak 57,1%, sedangkan yang tidak menyetujui sebanyak
28,6% dan yang abstein sebanyak 14,3%;

4.

Wilayah Pengadilan Tinggi Surabaya dengan peserta sebanyak
5 orang, yang berpendapat setuju dengan adanya pembatasan
sebanyak 40%, yang belpendapat tidak setuju sebanyak 60%
dan yang abstein 0%;

5.

Wilayah Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan jumlah
peserta sebanyak 9 orang, 88,9% berpendapat setuju adanya
pembatasan kasasi. Sedangkan yang tidak setuju dengan
adanya pembatasan kasasi 0% dan yang abstein sebanyak
1 1 , 1 %;

6.

Wilayah Pengadilan Tinggi Medan dengan jumlah peserta
sebanyak 8 orang, 25% berpendapat setuju dengan adanya
pembatasan kasasi. Sedangkan 75% tidak setuju dengan
adanya pembatasan dan 0% abstein;

7.

Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang dengan peserta diskusi
sebanyak 11 orang, yang berpendapat setuju dengan adanya
pembatasan sebanyak 54,5%, yang berpendapat tidak setuju
sebanyak 45,5% dan yang abstein 0%;

8.

Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar dengan peserta diskusi
sebanyak 8 orang, yang menyetujui adanya pembatasan kasasi
sebanyak 87,5%, yang tidak menyetujui adanya pembatasan
0% dan abstein sebanyak 1 2,5%;

9.

Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang diikuti oleh 10 orang peser
ta diskusi, yang berpendapat setuju dengan adanya pemba
tasan kasasi sebanyak 70%, yang tidak setuju dengan adanya
pembatasan kasasi 0% dan yang abstein sebanyak 30%;
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10. Wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta diikuti oleh 18 orang
peserta diskusi, dengan 94,5% peserta menyatakan setuju
dengan adanya pembatasan kasasi, 0% peserta tidak setuju
adanya pembatasan kasasi dan 5,5% abstein;
11. Wilayah Pengadilan Tinggi Padang dengan peserta diskusi
sebanyak 13 orang, yang menyetujui adanya pembatasan
kasasi sebanyak 92,3%, yang tidak setuju 7,7% dan 0%
abstein;
12. Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang dengan peserta diskusi
sebanyak 10 orang, dengan prosentase yang menyetujui
adanya pembatasan kasasi sebanyak 100%
13. Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta diikuti oleh 6 orang
peserta diskusi, yang menyetujui adanya pembatasan kasasi
sebanyak 16,7%, yang tidak menyetujui sebanyak 83,3%’ dan
yang abstein 0%;
14- Wilayah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan peserta
diskusi sebanyak 9 orang, yang m enyetujui adanya
pembatasan kasasi sebanyak 77,8%, yang tidak menyetujui
sebanyak 11,1% dan yang abstein sebanyak 11,1%;
15. Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung diikuti oleh 9 orang
peserta diskusi, sebanyak 88,9% m enyetujui adanya
pembatasan kasasi dan 0% abstein;
16. Wilayah Pengadilan Thlggi Pontianak dengan peserta diskusi,
sebanyak 12 orang, yang berpendapat setuju dengan adanya
pembatasan kasasi sebanyak 91,7%, yang tidak setuju
sebanyak 8,3% dan yang abstein 0%.
Berdasarkan prosentase pendapat-pendapat tersebut di atas,
maka dapat diambil kesimpulan perbandingan prosentase pendapat
terbanyak dalam diskusi di 16 lokasi penelitian (wilayah hukum
Pengadilan Tinggi), yaitu sebagai berikut:
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1.

Pendapat yang pada umumnya menyetujui adanya pembatasan
kasasi sebanyak 70% dari jumlah keseluruhan peserta diskusi
di 16 wilayah hukum Pengadilan Tinggi tersebut;

2.

Pendapat yang pada umumnya tidak menyetujui adanya
pembatasan kasasi sebanyak 21,3% dari jumlah keseluruhan
peserta;

3.

Peserta tidak memberikan pendapat (abstein) mengenai setuju
atau tidak diadakan pembatasan kasasi sebanyak 8,7% dari
jumlah keseluruhan peserta diskusi di 16 wilayah hukum
Pengadilan Tinggi tersebut.

Adapun alasan-alasan yang disampaikan oleh para pihak yang
menyetujui adanya pembatasan kasasi adalah sebagai berikut :
L . Agar Mahkamah Agung dapat lebih berkonsentrasi pada
perkara-perkara yang berbobot nasional dan yang lebih
mempunyai dampak institusionil maupun konstitusional,
sebab tidak semua jenis perkara yang kecil maupun yang
besar/penting harus dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung;
2.

Pembatasan kasasi tidak selalu relevan untuk dikaitkan dengan
pelanggaran hak asasi para pencari keadilan, sebab hal ini
berkaitan dengan suatu proses hukum acara yang harus diatur
dalam undang-undang. Di beberapa negara lain juga dikenal
adanya pembatasan-pembatasan nilai gugatan atau perkara
yang dapat diajukan kasasi, bahkan di Indonesia juga pernah
ada dan masih berlaku ketentuan semacam itu;

3.

Untuk mencapai keadaan ideal tentang peradilan yang cepat
dan sederhana, sehingga perkara-perkara yang ringan dan
tidak terlampau besar dapat cepat selesai dan diputus di
tingkat yang lebih rendah dari Mahkamah Agung;

4.

Pem batasan kasasi memang perlu m engingat bahwa
Mahkamah Agung mempunyai fungsi-fungsi lain dari pada
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hanya fungsi memutus perkara kasasi ( judicial function),
terutama kedudukannya sebagai lembaga Tinggi Negara
dengan lima fungsinya;
5.

Pembatasan kasasi memang dirasakan ada manfaatnya, tetapi
perlu dikaji lagi apakah momentumnya sudah dapat dilakukan
sekarang ? Hal ini mengingat bahwa dalam kenyataan praktek,
putusan-putusan Pengadilan masih dirasakan belum "solid"
untuk mencerminkan keadilan;

6.

Pembatasan kasasi sudah merupakan politik hukum dan
amanat yang digariskan dalam GBHN dan Repelita ke VI
untuk m enuju pada efisiensi dan efektivitas peradilan,
sehingga perlu adanya penyempurnaan secara konsepsional.

Sedangkan alasan-alasan yang disampaikan oleh para pihak
yang tidak menyetujui adanya pembatasan kasasi adalah sebagai
berikut :
1.

Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir bagi pencari
keadilan harus selalu dapat diharapkan memberikan keadilan
dalam setiap perkara atau sengketa yang diajukan padanya
tidak tergantung pada kecil atau besarnya nilai ekonomis
suatu gugatan atau ancaman hukumannya;

2.

U paya kasasi m erupakan hak dan b erfu n g si u ntuk
mewujudkan pelaksanaan Hak azasi Manusia yang tidak boleh
dibatasi;

3.

Sebenarnya dalam berbagai undang-undang yang berlaku,
misalnya KUHAP dan Undang-undang No. 20 Tahun 1947
(belum dicabut) sudah ada ketentuan-ketentuan yang
menunjukkan adanya pembatasan. Tetapi didalam praktek
justru tidak dipraktekkan atau justru diterbitkan produk produk
peraturan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan
tersebut.
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4.

Hal yang lebih penting dan yang lebih mendesak dari pada
masalah pembatasan kasasi adalah peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia, agar dapat menghasilkan putusan
yang berkualitas dan profesional, sehingga dapat mengurangi
kecenderungan untuk selalu mengajukan kasasi dalam setiap
perkara. Di samping itu, kebenaran dan keadilan harus secara
tegas dan obyektif ditegakkan, sehingga dapat memenuhi
harapan para pencari keadilan dan puas terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama atau banding;

5.

Lebih penting untuk melakukan penelitian-penelitian kearah
peningkatan mekanisme kerja di Mahkamah Agung sendiri,
sehingga tidak menimbulkan tunggakan-tunggakan perkara
yang semakin membengkak jumlahnya;

6.

Sebelum sampai pada pembatasan perkara kasasi, masih perlu
diteliti dan dikaji terlebih dahulu tentang tinggi rendahnya
tingkat kesadaran hukum masyarakat.

B. Jenis-jenis Perkara yang tidak dapat dikasasi
Berdasarkan hasil diskusi yang dilaksanakan di 16
wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Indonesia dan diikuti
dengan para pakar dan praktisi hukum yang dilaksanakan di
Jakarta, dapat diambil beberapa saran dan nasehat yang patut
dijadikan masukan dan dikaji lebih lanjut tentang kriteria
yang dapat dipergunakan sabagai ukuran untuk pembatasan
perkara kasasi, yaitu :
7.
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B id a n g K ep erd a ta a n :

a.

Berdasarkan nilai ekonomis yang tercantum di dalam
surat gugatan;

b.

Berdasarkan nilai ekonomis yang tercantum di dalam
putusan Hakim;

2.

c.

Perkara gugatan yang amar putusannya berbunyi
"Tidak Dapat Diterima" atau (NO) tidak dapat
diajukan kasasi. Tetapi cukup diselesaikan oleh
Pengadilan Tingkat Pertama;

d.

Perkara hutang piutang yang didasarkan alas akta
otentik hanya dapat diajukan upaya hukum sampai
tingkat banding;

e.

Perkara voluntair (voluntaire jurisdictie) tidak dapat
ditujukan kasasi;

'f.

Putusan hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh
pengadilan tingkat banding tidak dapat diajukan
kasasi.

B id a n g K ep id a n a a n

a.

Upaya hukum terhadap putusan perkara Tipiring dan
Tilang cukup sampai tingkat banding saja;

b.

Pasal 67 dan 244 KUHAP dilaksanakan secara
kensekw en sesuai dengan maksud pasal yang
bersangkutan;

c.

Upaya hukum banding dan kasasi yang telah
melewati tenggang waktu cukup diselesaikan oleh
Pengadilan Tingkat Pertama;

d.

Perkara pidana dengan ancaman hukuman kurang
dari lima tahun tidak dapat diajukan kasasi, cukup
sampai Tingkat Banding saja;

'e.

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan
oleh Pengadilan Tingkat Banding tidak bisa diajukan
kasasi;

f.

Perkara voluntair (voluntaire jurisdictie) tidak dapat
diajukan kasasi.
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Selain saran dan nasihat tersebut di atas, juga ada beberapa
saran dan nasihat yang perlu diperhatikan untuk mengurangi
penumpukan perkara dan peningkatan laju perkara kasasi di
Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut :
1.

Putusan Mahkamah Agung agar konsisten demi tercapainya
kesatuan hukum, sehingga mengurangi kecenderungan untuk
mengajukan kasasi;

2.

Lembaga putusan serta merta (pasal 180 HIR) agar lebih
diberdayakan;

3.

Lembaga "Dismisal Proses" seperti di Peradilan Tata Usaha
Negara agar diterapkan oleh M ahkamah Agung untuk
melakukan seleksi;

4.

Untuk beracara di Mahkamah Agung (kasasi) diharuskan
menggunakan Pengacara Khusus dan bila kalah dalam tingkat
kasasi harus dikenakan sanksi, semacam "penalty" (membayar
sejumlah uang).

56

BAB V
PEN U TU P
A. K esim pulan
Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari
penelitian di 16 wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Indo
nesia pada tahun 1996 dan 1997 dan yang diperoleh dari
diskusi dengan para praktisi hukum di Jakarta pada Maret
1997, maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.

Dalam diskusi-diskusi yang telah dilaksanakan, sebagian
besar peserta sependapat bahwa pelaksanaan peradilan
di Indonesia masih belum dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya. Oleh karena itu, perlu diadakan upayaupaya agar peradilan dapat diselenggarakan secara
sederhana, cepat dan biaya ringan.

2.

Pada umumnya para peserta diskusi baik di daerah
maupun di Pusat (Jakarta) yartg terdiri dari Hakim Tingkat
Pertam a dan Hakim Tingkat Banding dari sem ua
Lingkungan Peradilan, dosen di berbagai Perguruan
Tinggi, Wakil-wakil dari Kejaksaan Tinggi, IKADIN dan
Asosiasi Penasehat Hukum lainnya, POLRI, mantan
Ketua Mahkamah Agung, mantan Jaksa Agung Muda,
Ketua Komisi III DPR dan ASMEN III BAPPENAS
menghendaki agar diadakan pembatasan kasasi terhadap
perkara-perkara, baik yang m enjadi kew enangah
Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan
Tata Usaha Negara. Akan Tetapi ada persoalan yang perlu
dikaji lebih dalam, yaitu : Apakah pada saat sekarang ini
merupakan waktu yang tepat untuk mengatur tentang
pembatasan kasasi ?
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3.

Pem batasan kasasi yang diusulkan pada pokoknya
m eliputi penyem purnaan di bidang hukum acara,
sehingga dapat dijadikan dasar ketentuan yang membatasi
jenis perkara yang dapat diajukan kasasi.

4.

Diusulkan juga agar Mahkamah Agung sebagai judex
juris hanya memeriksa perkara-perkara tertentu yang
besar dan/atau m em punyai dam pak nasional dan
internasional saja. Oleh karena itu, agar Mahkamah
Agung diberikan kewenangan untuk menentukan pilihan
(certiorari) perkara-perkara yang patut diperiksa oleh
Mahkamah Agung.

5.

Diusulkan pula agar Mahkamah Agung, sesuai dengan
kew enangan yang diberikan oleh Undang-undang,
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung sehingga
Usaha-usaha penyem purnaan mengenai pembatasan
kasasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

6.

Dikonstatir bahwa sistem peradilan yang berlaku di luar
negeri pada umumnya menganut sistem pembatasan
pemeriksaan oleh judex faetie hanya dua tingkatan.
Sedangkan pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tinggi
Negara (Supreme Court atau High Court) berdasarkan
diskresi.

B. S aran-saran
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1.

Agar Mahkamah Agung melaksanakan dan menyem
purnakan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang
nilai gugatan perkara yang dapat dibanding.

2.

Upaya penyempurnaan tersebut pada No. 1 dengan cara
mengaktualisasikan serta melaksanakan Undang-undang
No. 20 Tahun 1947 dalam SEMA/PERMA tentang nilai
gugatan perkara perdata yang dapat dibanding kc
Pengadilan Tinggi.

3.

4.

Melaksanakan secara konsekwen ketentuan pasal 67 dan
pasal 244 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Memberdayakan fungsi mengatur organisasi Mahkamah
Agung RI untuk membatasi perkara melalui peraturan
Mahkamah Agung (PERMA).

5.

Menyempurnakan atau memperbaiki Undang-undang No.
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undangundang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok
Kekuasaan Kehakimah dan Undang-undang No. 8 tahun
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan
HIR/RBg.

6.

Menyusun ketentuan mengenai pembatasan banding dan
perkara kasasi dalam Undang-undang tentang Mahkamah
Agung dan Undang-undang yang terkait serta dalam
Hukum Acara Perdata Nasional yang akan datang, sesuai
dengan amanat yang tercantum dalam GBHN 1993
Repelita VI Bab 39 Hukum tentang pembinaan peradilan.

7.

M en in gkatkan k em andirian dan p ro fesio n a lism e
penyelenggaraan K ekuasaan K ehakim an sehingga
menghasilkan putusan yang berkualitas, yang dapat
diterima oleh pencari keadilan.

8.

Mahkmah Agung RI harus konsisten dalam putusannya
demi tercapainya unifikasi dan kepastian hukum ,
sehingga melahirkan Yurisprudensi.
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TABEL HASIL PENELITIAN
TENTANG PEMBATASAN PERKARA KASASI
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%
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0
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TIM PENELITIAN PEMBATASAN PERKARA KASASI
KOORDINATOR PENELITI,

DRS. H, WILDAN SUYUTHIMUSTOFA, SH.

SURAT K EPU TU SA N
Nomor: 06 /LD/SK/IX/1999

KEPALA PUSAT PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN/PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN
PERKARA YANG DAPAT DIKASASI

Menimbang

: a.

bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitera/
S ekretaris Jenderal M ahkam ah A gung
Republik Indonesia No: MA/PANSEK/005
B /V /1999, tanggal 3 Mei 1999, telah
ditetapkan penyelenggaraan dan penunjukan
penanggung jaw ab penelitian m engenai
Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan
( Contempt of Court ), Pembatasan Kasasi,
Perubahan Undang-undang No. 14 Tahun
1970 Tentang Pokok-Pokok K ekuasaan
Kehakiman dan Kajian Putusan sebagai
bahan Yurisprudensi;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitera/
S ekretaris Jenderal M ahkam ah A gung
Republik Indonesia, Ka. Puslitbang/Diklat
Mahkamah Agung RI sebagai Penanggung
Jawab dan Kabid Litbang Puslitbang/Diklat
selaku Penyelenggaraan Penelitian mengenai
Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan
( Contempt of Court ), Pembatasan Kasasi,
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Perubahan Undang-Undang No 14 Tahun
1970 Tentang Pokok-Pokok kekuasaan
Kehakiman dan Kajian Putusan Kasasi
sebagai bahan Yurisprudensi;
c. bahwa agar pelaksanaan penelitian tersebut
dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan
tujuannya perlu dibentuk tim pelaksanaan
penelitian.
Mengingat

1. TAP M PRX/M PR/1998 Tentang PokokPokok R eform asi Pem bangunan Dalam
Rangka Penyelam atan dan Norm alisasi
Kehidupan Nasional sebagai Hukum Negara;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang K e ten tu an -k eten tu an Pokok
Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. K eputusan K etua M ahkam ah
Republik Indonesia No.

Agung

5. K eputusan P an itera/S ek retaris Jenderal
M ahkam ah Agung R epublik Indonesia
Nomor : M A/PANSEK/005 B/SK/1999
tentang P em b en tu k an Tim P eneliti
Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan
( Contempt of Court ), Pembatasan Kasasi,
Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun
1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan
Kehakiman dan Kajian Putusan Kasasi
sebagai bahan Yurisprudensi;
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6. Surat Edaran bersam a BAPPENAS dan
Departemen Keuangan No. SE-05/A/21/0199
185/D V/01/1999

tanggal 8 Januari 1999, tentang Pelimpah
Kewenangan Pengesahan Petunjuk O pe
rasional (PO) dan DIP daerah;
7. Daftar Isian kegiatan Proyek (DIP ) Peneitian
dan Pengem bangan M ahkam ah A gung
Republik Indonesia tahun 1999/2000, No.
001/V/4/--/1999, tanggal I April 1999;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA

Membentuk Tim Peneliti tentang Perkara Yang
Dapat Dikasasi dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini,
yang bertugas:
1. Melakukan pengumpulan data dan penelitian
pada Pengadilan Tinggi (umum), Pengadilan
Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Agama,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan
masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama
dalam ibukota propinsi;
2. Mengadakan wawancara dan diskusi dengan
para pejabat pada Pengadilan T in g k at
Pertama dan Tingkat Banding dari ling
kungan Peradilan Umum, Peradilan Agama
dan Peradilan Tata Usaha Negara;
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3. Melakukan pengolahan data terhadap hasilhasil diskripsi/studi data, wawancara dan
diskusi di Mahkamah Agung Republik Indo
nesia;
4. Hal-hal lain yang dipandang perlu;
KEDUA

Tim bertugas selama 6 ( enam ) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan,
yang dipimpin oleh Ka.Puslitbang/Diklat dan
melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KETIGA

Biaya yang berkaitan dengan penelitian ini
dibebankan pada Daftar Isian Proyek (DIP)
Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung
RI tahun anggaran 1999/2000.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
apabila dikem udian hari ternyata terdapat
kekeliruan.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth .:
1.

Ketua Mahkamah Agung RI;

2.
3.
4.
5.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI;
Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;

6.

Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;

7.

Kepala Biro Umum Mahkamah Agung RI;
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8.

Pemimpin Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah
Agung RI:

9.

B endaharaw an Proyek Penelitian dan Pengem bangan
Mahkamah Agung RI.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 September 1999

Ka. Puslitbang/Diklat MA - RI
Selaku Penanggung Jawab Penelitian
__ —

1

D R /H . EDDY DJUNAEDI, SH. M CJ.
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L am piran I
SU RA T K E P U T U S A N
Nomor : 06/LD/SK/IX/1999
Susunan Tim Peneliti tentang perkara yang dapat dikasasi :
1.

Narasumber

Prof. DR. P aulus E ffendi
Lotulung, SH.

2.
3.
4.

Penanggung Jawab
Ketua Pelaksana
Sekretaris

DR. Eddy Djunaedi, SH.MCJ

5.

Peneliti

I.
2.
3.
4.
5.
6.

6.

Pembantu Peneliti

1. AsihMuliandari
2. Gusti Ayu Agung Mastini
3. Imanuella Rosalia

Drs. H. Wildan Suyuthi, SH.
H. Soegito Hadimarsono, SH
Drs. M. Djazuli. SH
Ny. Hj. Sujatmi S'.,SH.
Ny. Susanti Adi Nugroho, SH.
Djoko Sarwoko, SH.
Ali Budiarto, SH.
Miftahor Rasyid, SH

Jakarta, 6 September 1999
Ka.Puslitbang/Diklat MA - RI
uT* ■

dr: h

.

e d d y d j u n a e d i , s h .m c j .
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KEPUTUSAN
PANTI ERA/SEKRETARLS JEN D ERA L
M AHKAM AH AGUNG REPU B LIK INDONESIA
NOM OR : MA/PANSEK/005 B /S K A /1999
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI
PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN
(CONTEMPT OF COURT), PEMBATASAN KASASI,
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1970
TENTANG POKOK-POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
DAN KAJIAN PUTUSAN KASASI SEBAGAI
BAHAN YURISPRUDENSI
PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Menimbang

: a. Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku
pada saat ini, dinyatakan K ek u asaan
Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan
oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara;
b. B ahw a K ekuasaan K ehakim an yang
merdeka tersebut mengandung pengertian
didalamnya kekuasaan bebas dari paksaan,
direktiva atau rekomendasi yang dalang dari
pihak ekstra yudiciil, kecuali dalam hal-hal
yang diizinkan oleh Undang-Undang;

c. Bahwa hingga saat ini ternyata sering terjadi
perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan
yang dapat d ik u a lifik a sik a n sebagai
penghinaan terhadap peradilan (Contempt
o f C ourt) yang dapat m erongrong
kewibawaan, m artabat dan kehormatan
badan peradilan serta dapat mengurangi
k em erd ek aan /k em an d irian K ekuasaan
Kehakiman;
d. Bahwa Mahkamah Agung-RI di samping
mempunyai fungsi dan tugas di bidang
peradilan masih mempunyai fungsi dan
tugas-tugas lain yang ditentukan oleh
Undang-Undang, sehingga apabila seluruh
jenis putusan perkara dapat diajukan kasasi
maka, disamping bertentangan dengan asas
p e rad ilan yang cepat ju g a akan
mempengaruhi pelayanan tugas dan kinerja
utam a M ahkam ah A gung-R I sebagai
pelaksana Kekuasaan Kehakiman;
e. Bahwa dalam rangka penyelamatan dan
normalisasi kehidupan nasional sebagai
haluan negara, maka dalam pelaksanaan
reformasi di bidang hukum, agenda yang
harus dijalankan adalah pemisahan yang
tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari
eksekutif. Berhubungan dengan itu maka
d ipandang perlu u ntuk m elakukan
peru b ah an dan p enyem purnaan pada
U ndang-U ndang tentang K etentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

f. Bahw a keadilan dan kebenaran yang
didambakan oleh pencari keadilan lewat
putusan kasasi yang diikuti oleh Hakim dari
tingkatan yang lebih rendah akan mampu
menciptakan uniforsitas hukum;
g. Bahw a untuk itu perlu d ibentuk Tim
Penelitian tentang Penghinaan Terhadap
Lembaga Peradilan (Contempt of Court),
Pembatasan Kasasi, Perubahan UndangUndang No. 14 Tahun 1970 Tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman dan Kajian
Putusa Kasasi Sebagai Bahan Yurisprudensi;
Mengingat

: 1. TAP MPR Nomor X/MPR/1998 Tentang
Pokok-Pokok Pembangunan Dalam Rangka
Penyelamata dan Normalisasi Kehidupan
Nasional sebagai Haluan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang K eten tu an -K eten tu an Pokok
Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung-RI;
4. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung-RI
Nomor KM A/040/SK/1994, tanggal 25
Oktober 1994 tentang Pedoman Prosedur
Kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan/
Pendidikan dan Latihan Mahkamah AgungRI;

77

6. Daftar Isi Proyek (DIP) Mahkamah AgungRI tahun anggaran 1999/2000 nomor 002/
V/4/—/1999, tanggal 4 April 1999;
7. Surat Edaran Bersama BAPPENAS dan
D epartem en
K euangan
Nom or
SE-05/A/21/199.9 tanggal 8 Januari 1999,
185/DV/01/1999
tentang Pelimpahan Kewenangan Penge
sahan Petunjuk Operasional (PO) dan DIP
daerah;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA
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1. M enyelenggarakan P enelitian tentang
Penghinaan Terhadap Peradilan (Contempt
of Court), Pembatasan Kasasi. Perubahan
Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan
Kajian Kasasi Sebagai Bahan Yurisprudensi;
2. M elakukan pengum pulan data dan
penelitian pada Peradilan Umum dan
Peradilan Agama (tingkat pertama dan
tingkat banding);
M enunjuk
K epala
P u slitb an g /D ik lat
Mahkamah Agung-RI sebagai Penanggung
Jawab Penelitian;
Menunjuk serta memerintahkan Kepala Bidang
Penelitian dan Pengembangan pada Puslitbang/
Diklat Mahkamah Agung-RI selaku Ketua
Penyelenggara untuk mengatur lebih lanjut
teknis pelaksanaan penelitian;

KEEMPAT

Penelitian dilaksanakan selama 9 (sembilan)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan
ini ditetapkan dan melaporkan lvasil penelitian
kepada Ketua Mahkamah Agung-RI;

KELIMA

Biaya yang berkaitan dengan Penelitian ini
dibebankan kepada Daftar Isian Proyek (DIP)
Mahkamah Agung-RI tahun anggaran 1999/
2000 ;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu
akan diubah dan diperbaiki sebagaim ana
mestinya apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan.

SALINAN

Keputusan ini dikirimkan kepada :
1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Yth. B apak W akil Ketua M ahkam ah
Agung-RI;
3. Yth. B apak Ketua Badan P em eriksa
Keuangan-RI;
4. Yth. B apak K etua Badan P erencana
Pembangunan Nasional-RI;
5. Yth. B apak K etua Badan. P engaw as
Keuangan dan Pembangunan-RI;
6. Yth. Bapak Para Ketua Muda Mahkamah
Agung-RI;
7. Yth. Sdr. Direktur Jenderal A nggaran
Departemen Keuangan-RI;
8. Yth. Para Kepala Direktorat Mahkamah
Agung-RI;

79

9. Yth. Para Kepala Biro Mahkamah AgungR

l ;

10. Yth. Sdr. K epala P u slilb an g /D ik lal
Mahkamah Agung-RI;
11. Yth. Sdr. Pimpinan Proyek Penelitian dan
Pengembangan Mahkamah Agung-RI;
12. Yth. Sdr. Bendaharawan Proyek Penelitian
dan Pengembangan Mahkamah Agung-RI.
PETIKAN

: K eputusan ini dikirim kan k epada yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Pada tanggal

: Jakarta
; 3 Mei 1999

M AHKAM AH AGUNG-RI
PANITERA/SEKRETARIS JEN D ERA L
ttd.
PRANOW O, SH
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