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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan dari adanya pengadilan adalah untuk membantu manusia agar 

dapat menyelesaikan masalahnya dengan sesama, yang sebelumnya sudah dicoba 

diselesaikan secara kekeluargaan namun hasilnya kedua pihak tetap tidak bisa 

berdamai. Dengan adanya kehadiran Pengadilan sebagai penengah adalah sangat 

membantu pihak yang sedang berperkara untuk menyelesaikan permasahalan 

secara adil. Karena Pengadilan ini tidak memihak pada siapapun. Setiap orang 

yang mengalami kerugian dan ingin mendapatkan ganti rugi atas kerugianya 

tersebut, dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.  

Dalam persidangan, kedua belah pihak yang bersengketa diharuskan 

menghormati pengadilan, yaitu dengan hadir dalam persidangan. Terutama 

sebagai penggugat, ia harus menghormati pengadilan dengan menghadiri setiap 

persidangan atau dapat diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Kehadiran pihak 

penggugat maupun tergugat dalam persidangan adalah diharuskan, agar bisa 

berjalan dengan lancar. Berjalan lancar berarti semua dapat berjalan sesuai dengan 

aturan yang ada, dan yang dibutuhkan adalah pembuktian yang berimbang dari 

kedua belah pihak. Apabila penggugat tidak datang dalam persidangan yang 

sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka hakim dapat 

menggugurkan gugatan dari si penggugat. 
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“Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada 
hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak 
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutannya 
dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak 
mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut”1. 

Keadaan seperti ini disebut dengan pengguguran gugatan. Hakim dalam 

memutuskan gugur gugatan penggugat, isi gugatan tidak perlu diperiksa, sehingga 

putusan gugur tersebut tidaklah mengenai isi gugatan2. jika penggugat datang 

pada hari sidang pertama, tetapi pada hari sidang-sidang berikutnya tidak datang, 

perkaranya akan tetap diperiksa secara contradictoir. 

”Dalam hal tersebut pada kedua Pasal di atas ini, pengadilan 
negeri, sebelum menjatuhkan keputusan, boleh memerintahkan supaya 
pihak yang tidak datang dipanggil sekali iagi untuk menghadap pada hari 
persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua dalam persidangan kepada 
pihak yang datang; bagi pihak yang datang itu, pemberitahuan itu sama 
dengan panggilan”3. 

Kemudian selanjutnya dari pihak tergugat apabila sudah dipanggil oleh 

hakim secara sah dan patut, namun tergugat atau kuasa hukumnya tidak dapat 

menghadiri persidangan dan juga tidak memberikan keterangan atau alasan yang 

jelas maka hakim dapat meneruskan pemeriksaan persidangan tersebut. Hakim 

memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan verstek pada sidang yang 

pertama, namun itu bukanlah tindakan yang layak, menurut Yahya Harahap. 

Undang-undang tidak mengatur batasan berapa kali panggilan ulang terhadap 

tergugat, namun menurut Yahya Harahap, apabila hakim melakukan pengunduran 

persidangan 2 kali itu adalah hal yang layak.  

																																																													
1	Pasal	124	HIR	
2	Lihat	Sudikno	Mertokusumo,	Hukum	Acara	Perdata	Indonesia,	Liberty,	Yogyakarta,	2002,	
hal.101.	
3	Pasal	126	HIR	
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Hakim dalam hal memberi putusan sudah tentu harus memegang prinsip 

kehati-hatian, terlebih saat menjatuhkan putusan verstek. Karena dalam putusan 

verstek, tidak ada pihak tergugat yang mempertahankan haknya, sehingga hakim 

hanya mendengar dari sisi penggugat. Hakim dalam menjatuhkan putusan verstek 

sudah harus benar-benar mempertimbangkan, apakah sudah memenuhi syarat 

untuk dijatuhkan verstek yaitu dipanggil secara patut.  

Banyak penggugat yang memiliki itikad tidak baik seperti memberikan 

alamat yang tidak jelas/ keberadaan tergugat, agar gugatannya dapat dijatuhi 

putusan verstek dengan cepat. Akibat itikad yang tidak baik oleh penggugat 

seringkali merugikan pihak tergugat, karena sudah jelas pihak tergugat tidak 

mendapatkan surat panggilan dari pengadilan apabila alamat yang diberikan 

adalah alamat yang kabur. Yang sering terjadi adalah, pada saat eksekusi pihak 

tergugat baru tahu bahwa dirinya telah digugat dan sudah dijatuhi putusan verstek 

Tergugat dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan verstek tersebut 

yaitu dengan verzet. Verzet merupakan hak diberikan oleh undang-undang kepada 

tergugat terhadap putusan yang dijatuhkan atas ketidakhadirannya4. Dengan 

adanya verzet maka keberadaan putusan verstek menjadi tidak memiliki nilai. 

Upaya hukum terhadap putusan verstek hanya bisa dilakukan dengan bentuk 

																																																													
4	Lihat	Djamanat	Samosir,	Hukum	Acara	Perdata	Tahap-Tahap	Penyelesaian	Perkara	Perdata,	
Nuansa	Aulia,	Bandung	2011,Hal.	303	
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verzet, dan verzet hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara, tidak 

boleh pihak ketiga5.  

Namun adakalanya kedua belah yang sedang berperkara, dan hasilnya 

adalah verstek, ternyata Hasilnya tidak dapat dieksekusi yang dikarenakan ada 

pihak ketiga yang terkena dampak dari putusan verstek tersebut, dan mengajukan 

keberatan. Seperti Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, namun pihak 

Tergugat tidak menghadiri persidangan, dan akhirnya diputus verstek oleh hakim. 

Dan hakim dalam mengadili, mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan 

Penggugat. Kejadian yang melibatkan pihak ketiga pada saat eksekusi seperti ini 

sering terjadi di dalam hal kepemilikan tanah. Tidak jarang yang dirugikan adalah 

pihak ketiga yang tidak tahu apa-apa.  

Hal yang cukup banyak terjadi yaitu, Penggugat menggugat Tergugat 

karena telah melakukan penyerobotan tanah atas milik Penggugat, dan setelah 

Tergugat tidak hadir maka kasus tersebut diputus verstek, dan hakim menyatakan 

bahwa tanah tersebut sah milik pengggugat dan menyatakan Tergugat telah 

melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar penyerobotan tanah. Pihak 

ketiga akan dirugikan ketika sudah ada penetapan  eksekusi, padahal pihak ketiga 

tidak tahu apa-apa. karena itikad tidak baik dari si penggugat yang dengan 

membawa putusan pengadilan dan merasa sudah memiliki tanah tersebut, yang 

sebenarnya adalah milik dari pihak ketiga, maka pihak ketiga dirugikan secara 

																																																													
5	Retnowulan	Sutantio	&	Iskandar	Oeripkartawinata,	Hukum	Acara	Perdata	dalam	Teori	dan	
Praktek,	Mandar	Maju,	2009,	Hal.	31	



5	
	

material dan juga waktu karena pihak ketiga pasti tidak ingin tanahnya diambil 

begitu saja oleh orang yang memiliki itikad tidak baik. 

Pihak ketiga karena kejadian ini jelas merasa bahwa dirinya mendapatkan 

ketidakadilan oleh hakim yang memutus verstek tersebut. Seharusnya hakim 

memutuskan dengan hati-hati dan harus mempertimbangkan bukti-bukti yang 

dibawa oleh penggugat tersebut beralas atau tidak.  

Dalam kasus yang saya analisis yaitu Putusan No.02/PDT.G/2007/PN.MU 

tanggal 2 April 2007 dijatuhi verstek karena Tergugat tidak menghadiri 

persidangan. Berikut adalah isi dari putusan tersebut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian 
2. Menyatakan tanag sengketa seluas ±394.245.341 Hektar terletak di 

Desa Pasangkayu Pendanda, Tikke, Lariang, Baras, Doda, Sarudu, 
Sempo, Nunu dan Limua, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan 
Baras, dan Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi 
Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut: 

a. Utara dengan Pasangkayu; 
b. Selatan dengan Limua; 
c. Timur dengan Sulawesi Tengah; 
d. Barat dengan Laut Sulawesi; 

Dengan titik kordinat sebagai berikut : 
1) Titik UB. Lintang 1º13’ LS, Bujur 119º 16’ BT Timur (X) 

752232.952 Utara (Y) 9865415.594 
2) Titik UT. Lintang 1º 13’ LS, Bujur 119º 52’ BT Timur (X) 

819050.709 Utara (Y) 9865351.993 
3) Titik ST. Lintang 1º 45’ LS, Bujur 119º 52’ BT Timur (X) 

818974.199 
4) Titik SB. Lintang 1º 45’ LS, Bujur 119º 16’ BT Timur (X) 

752172.503 

Adalah sah milik Penggugat; 

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan 
melawan hukum; 

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang 
mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa 
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dalam perkara ini kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa 
beban apapun diatasnya; 

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang 
untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini 
sebesar Rp. 199.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu 
rupiah) ; 

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 

 Dengan adanya putusan verstek tersebut, ada PT. Unggul Widya 

Teknologi Lestari sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan atas putusan 

tersebut. Pihak ketiga memilki tanah yang letaknya disebut di dalam putusan 

no.02/PDT.G/2007/PN.MU dan menurut poin yang ke-4 yang berbunyi “… atau 

orang lain dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam perkara ini 

kepada Penggugat…”, yang berarti pihak ketiga harus menyerahkan tanahnya 

kepada si Penggugat. . Pihak ketiga melakukan upaya hukum terhadap putusan 

verstek tersebut. Sedangkan seperti penjelasan verzet yang menyatakan bahwa 

verzet tidak boleh diajukan oleh pihak ketiga. maka pihak ketiga tersebut 

mengajukan upaya hukum yang namanya derden verzet. Dalam kasus ini pihak 

ketiga memiliki alasan dan bukti-bukti yang kuat dalam melakukan upaya hukum 

. Pihak ketiga menulis anggapanya ke dalam dalilnya bahwa penggugat memiliki 

itikad tidak baik yang sudah direncanakan dengan menggunakan atau mencari 

celah hukum. Pihak ketiga berpendapat seperti itu dikarenakan pihak ketiga 

merasa bahwa dialah yang mempunyai hak atas tanah tersebut pihak ketiga 

melakukan upaya hukum derden verzet dengan memasukkan Pihak Penggugat 

asal dan Tergugat asal menjadi Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan 

II. Inti dari Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga adalah ia meminta agar 

putusan Verstek tersebut tidak mempunyai daya eksekusi, membatalkan 
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penetapan eksekusi putusan verstek tersebut, serta menyatakan bahwa pihak 

ketiga adalah pihak yang sah menguasai obyek sengketa tersebut 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang 

merasa dirugikan akibat adanya putusan verstek tersebut? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus derden 

verzet yang diajukan oleh pihak ketiga? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian hukum ini didasarkan pada keinginan penulis 

supaya bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang tercantum 

dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menemukan, menelusuri dan menganalisis prosedur hukum 

melakukan upaya hukum dari pihak ketiga terhadap putusan verstek 

2. Untuk menemukan, menelusuri dan menganalisis prosedur hukum hakim 

dalam memutus derden verzet 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang didapat dari penelitian hukum ini meliputi dua 

aspek, yaitu aspek keilmuan dan aspek praktis hukum. 

1.4.1 Segi Akademis 
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 Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada 

umumnya dan khususnya dala procedural yang berkaitan dengan verstek maupun 

tata cara dilakukanya upaya hukum derden verzet 

1.4.2 Segi Praktis 

 Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan panduan bagi praktisi 

hukum untuk mengetahui lebih dalam tentang putusan verstek dan upaya untuk 

mengajukan derden verzet, maupun bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh 

pihak ketiga apabila terjadi putusan verstek yang merugikan 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab yang mana dalam bab 

yang satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang erat sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Isi dari bab pendahuluan ini adalah menguraikan latar belakang masalah 

sehubungan dengan judul penelitian ini, rumusan masalah sehubungan dengan 

latar belakang, yang telah diuraikan tersebut, tujuan dan manfaat yang diharapkan 

akan dicapai dan juga mengenai sistematika yang digunakan penulis dalam 

menyusun penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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 Bab Tinjauan Pustaka ini dibagi menjadi 2 sub-bahasan yaitu mengenai 

landasan teoritis dan landasan konseptual. Dalam landasan teoritis diuraikan 

mengenai teori-teori verstek, maupun tata cara pengajuan gugatan, serta peraturan 

perundang-undangan lainnya, yang mendukung argumentasi hukum penulis dalam 

menjawab rumusan masalah yang ada. Selanjutnya dalam landasan konseptual 

akan membahas mengenai definisi dan terminologi yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam metode penelitian ini akan membahas mengenai pengertian metode 

penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan jenis penelitian yang 

digunakan, lalu bagaimana cara atau prosedur pengumpulan bahan penelitian 

(baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum). 

Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai sifat, serta diakhiri dengan 

hambatan penelitian dan bagaimana penulis menanggulangi hambatan tersebut. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab Analisis dan Pembahasan ini akan menguraikan dan menjelaskan 

mengenai inti dari penelitian hukum ini. Penulis akan memaparkan mengenai 

hasil dari penelitian yang didapatkan dengan berdasarkan pada bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang penulis gunakan 

dalam penelitian hukum ini. Dan pada akhirnya, penulis akan memberikan 

jawaban atas isu hukum yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian hukum 

ini. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. Mengemukakan 

kesimpulan dari hasil peneliian yang telah dibahas mulai dari Bab I sampai Bab 

IV dan disertai dengan saran dari penulis guna pemenuhan manfaat penelitian 

hukum normatif, yaitu memberikan suatu persepsi hukum. 


