
 

GUGAT BALIK (REKONVENSI) SEBAGAI SUATU 

ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DALAM 

PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI KLATEN 

 

                            

                                                                  
                  
 
 

 
 
 
 

 
 

SKRIPSI 
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat 

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 Oleh : 
 

WAHYU ADI WIBOWO 
C 100. 040. 069 

 
 
 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2008



 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan    

hubungan antara sesama dalam masyarakat maka perlu adanya perlindungan 

terhadap hak-hak seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sudah 

menjadi kewajiban dari pemerintah atau negara hukum untuk mengatur 

pelaksanaan dari pada hak-hak tersebut, yang berarti menjamin pelaksanaannya, 

mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum, bangsa dan negara. 

Untuk melindungi hak-hak seseorang tersebut maka pemerintah dalam hal 

ini melalui badan peradilan negara mempunyai tugas menyelenggarakan peradilan 

demi tegaknya hukum dan demi melindungi kepentingan-kepentingan umum. Hal 

tersebut untuk mencegah adanya “eigenrichting” (bertindak sendiri untuk 

mendapatkan pelaksanaan haknya). 

Seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dan 

mengakibatkan kerugian pada dirinya dapat mengajukan tuntutan haknya ke 

pengadilan selama pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk mengadili 

atau berkompeten (pasal 118 H.I.R.), agar perkaranya diselesaikan melalui jalur 

hukum. 

Pengadilan berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

perdata yang diajukan sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 4 
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Tahun 2004 yang berbunyi : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, 

dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.1 

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka ada kalanya tergugat yang 

digugat oleh penggugat merasa dapat menggugat kembali si penggugat 

dikarenakan adanya kemungkinan mempunyai hubungan hukum (perikatan) 

lainnya seperti utang piutang yang dalam hal ini penggugat masih mempunyai 

utang kepada tergugat dan belum dilunasi. Pada dasarnya perikatan merupakan  

suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang 

memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, 

sedang orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.2  Sehingga atas 

dasar itulah tergugat dapat menuntut haknya kepada tergugat untuk 

menyelesaikannya melalui proses peradilan dengan cara menggugat penggugat. 

Dalam hal ini kalau tergugat hendak menggugat penggugat, maka ia dapat 

menggugat dalam suatu perkara yang terpisah dengan perkara yang terdahulu 

antara gugatan yang pertama, tergugat berkedudukan sebagai penggugat, sedang 

penggugat berkududukan sebagai tergugat, akan tetapi acara gugatan antar 

penggugat dengan tergugat, gugat konvensi, tergugat dapat menggugat kembali 

pihak penggugat, yang tidak merupakan acara terpisah dari gugat yang pertama. 

                                                 
1 UU No.4 Tahun 2004, Tentang kekuasaan kehakiman.  
2 Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1989, hal. 122. 
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Gugatan dari tergugat ini disebut “GUGAT BALIK” (REKONVENSI) yang diatur 

dalam pasal 132 a dan 132 b H.I.R. (pasal 157, 158 Rbg).  

Gugatan rekonvensi pada hakekatnya merupakan komulasi atau gabungan 

dua gugatan dimana yang digabungkan adalah gugatan dari penggugat dan gugatan 

dari tergugat yang bertujuan untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, 

mempermudah prosedur pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan 

satu sama lain. Bagi tergugat rekonvensi, gugatan rekonvensi ini berarti 

menghemat ongkos perkara, karena ia tidak diwajibkan membayar biaya perkara 

dalam  gugatan rekonvensi. Hal itu dikarenakan pengajuan gugatan rekonvensi 

merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada 

tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari pihak tergugat 

kepada pihak penggugat secara bersama-sama dengan gugat asal (konvensi). 

Tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar hubungan hukum yang sama. Atas 

dasar itulah tergugat dalam hal ini diperbolehkan memajukan gugatan rekonvensi 

baru dalam publik. Akan tetapi apabila soal jawab jinawab sudah selesai dan 

hakim sudah mulai dengan melakukan pemeriksaan perkara, maka tergugat tidak 

diperbolehkan lagi memajukan gugatan rekonvensi. 3 

Ada beberapa contoh kasus yang terjadi di Pengadialn Negeri Klaten yang 

menyangkut gugat balik salah satunya perkara No. 48/ K. / 1993 / Pdt. Klt yang 

terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 4 Juni 

1993, yaitu mengenai sengketa tanah. Adapun pihak-pihak yang berperkara dalam 

                                                 
3 Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung, hal.80.  
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kasus tersebut adalah Soedardjo sebagai penggugat I rekonvensi, Sugiyo sebagai 

penggugat rekonvensi II dan Hartomulyono sebagai penggugat rekonvensi III 

melawan Martomiarjo sebagai tergugat rekonvensi.  

Kemudian untuk problem atau masalah-masalah yang berkaitan dengan 

pengajuan gugat balik dalam kasus tesebut adalah bahwa penggugat rekonvensi 

dalam mengajukan gugat balik, dasar hukum yang menjadi dasar gugat balik 

kurang jelas atau kurang kuat sehingga tidak mendukung petitum. Akibatnya 

permohonan gugat balik tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dalam menyusun skripsi ini 

mengambil judul :  “GUGAT BALIK (REKONVENSI) SEBAGAI SUATU 

ACARA PENYELESAAN PERKARA PERDATA DALAM PERADILAN DI 

PENGADILAN NEGERI KLATEN”.  

B. Pembatasan Masalah 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-

syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang sesuai dengan 

judul penelitian. Maka penulis dalam menyusun laporan perlu  diadakan 

pembatasan-pembatasan pada bidang yang sesuai dengan judul yang penulis buat. 

Hal ini sangat penting agar masalah yang akan dibahas tidak menyimpang dari 

tujuan semula, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang 

dikehendaki. Adapun batasan tentang masalah yang akan penulis uraikan dalam 

penelitian ini adalah perkara-perkara perdata yang sering terjadi dalam masyarakat 
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yang menyangkut  perkara gugat balik, misalnya: sewa-menyewa, jual-beli, utang-

piutang, sengketa tanah dan warisan. 

C. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian perumusan masalah sangatlah penting karena memberi 

arah dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan 

secara lebih sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Adapun 

arti dari masalah itu sendiri adalah persoalan-persoalan yang ada hubungannya 

dengan obyek penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Alasan-alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya gugat balik ? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengajuan gugat balik yang dilakukan oleh 

pencari keadilan, apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ? 

3. Masalah-masalah apa saja yang muncul dalam penyelesaian kasus gugat balik?  

4. Bagaimana tinjauan normatif maupun praktis tentang gugat balik (rekonvensi) 

itu ?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya gugat 

balik.  

b. Memberikan gambaran tentang prosedur pelaksanaan pengajuan gugat 

balik  yang dilakukan oleh pencari keadilan di Pengadilan Negeri Klaten. 
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c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul dalam penyelesaian 

kasus gugat balik di Pengadilan Negeri Klaten. 

d. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna mencapai derajat 

sarjana hukum dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Masyarakat 

Memberikan wawasan tentang prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara 

perdata dalam peradilan kepada masyarakat khususnya mengenai gugat 

balik. 

b. Bagi Dunia Peradilan 

Memberikan sumbangan penelitian sebagai dasar bagi Pengadilan Negeri 

di Indonesia, dalam meningkatkan kinerjanya sebagai Lembaga peradilan. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Merupakan sumbangan penelitian guna memberikan kemajuan dalam 

hukum keperdataan. 

E. Metode Penelitian 

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat berhasil dengan baik, maka 

diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti. Yang dimaksud dengan metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-
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baik untuk mencapai suatu maksud di dalam ilmu pengetahuan.4 Adapun 

penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan.5 Dengan demikian metode penelitian, cara 

yang teratur dan berpikir yang digunakan sebagai usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jadi metode 

penelitian digunakan sebagai cara untuk memperoleh data-data yang lengkap dan 

dapat dipercaya kebenarannya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 

masalah yang dihadapi. 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanintijo Soemitro yang dimaksud dengan 

metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang 

memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, 

kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada 

kaitanya dengan permasalahan yang dikaji.6 

2. Jenis Penelitian 

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian itu apabila dilihat dari segi 

sifatnya dapat dibagi menjadi tiga tipe penelitian yaitu :7 

a. Penelitian ekploratoris. 

                                                 
4 Poerwadarminto, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1970, hal. 649. 
5 Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1987, hal. 4.   
6 Ronny Hanintijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia indonesia, 
1998, hal.97. 
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,1986., hal. 9. 
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b. Penelitian diskriptif. 

c. Penelitian eksplanatoris. 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif yaitu 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan/gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas 

hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam mempertegas teori-teori lama 

atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. 

3. Lokasai Penelitian 

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai 

tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban terhadap 

masalah. Dalam hal ini lokasi penelitian yang sesuai dengan judul diatas 

penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Klaten. 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder, yang terdiri dari : 

a. Data Primer 

Bersumber pada data yang diperoleh atau didengar secara langsung  

pada waktu mengadakan penelitian dengan cara wawancara dan penelitian 

secara langsung pada obyek penelitian. Dalam hal ini dilakukan di 

Pengadilan Negeri Klaten. 

b.   Data Sekunder  
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Bersumber pada data yang diperoleh melalui berbagai literature 

yang berhubungan dengan materi penelitian dan segala peraturan 

perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui : 

a. Studi Kepustakaan 

Menurut Ronny Hanintijo Soemitro yang dimaksud dengan studi 

kepustakaan adalah : 

“Mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan atau 
penemuan-penemuan yang relevan dengan jalan mempelajari buku-
buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Kitab Undang-undang, 
Peraturan-peraturan dan bahan ilmiah”.8 
  
Sehingga dalam hal ini penulis untuk memperoleh data yaitu 

dengan cara mempelajari buku-buku referensi atau buku-buku ilmiah, 

dokumen-dokumen yang menunjang dan peraturan-peraturan yang berkait 

dengan pokok permasalahan. 

b. Penelitian Lapangan  

Yaitu cara memperoleh data dengan jalan terjun secara langsung 

pada obyek penelitian melalui cara-cara sebagai berikut : 

1) Observasi (pengamatan) 

Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan cara 

mengamati langsung terhadap obyek penelitian yaitu pada lokasi atau 

                                                 
8 Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,     
hal. 23. 
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tempat yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini 

di Pengadilan Negeri Klaten. 

2) Interview (wawancara) 

Adalah suatu kegiatan dimana seseorang dengan tujuan tertentu 

melakukan percakapan atau tatap muka dengan memperoleh berbagai 

keterangan atau jawaban yang akan digunakan dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan, interview bebas 

terpimpin. Karena dalam penyampaian pertanyaan, sebelumnya penulis 

telah menyusun kerangka-kerangka pertanyaan tetapi cara mengajukan 

pertanyaan disesuaikan dengan selera situasi yang ada. 

Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan Hakim 

yang menangani perkara tersebut di Pengadilan Negeri Klaten. 

6. Metode Analisa Data 

Setelah semua data terkumpul maka tindak lanjutnya adalah dengan 

memberikan analisa melalui 3 tahap yaitu : 

a. Pemrosesan dan Penyusunan Data 

b. Pengkategorian Data 

c. Pemeriksaan Data 

Dalam penelitian ini metode analisa data yang dipergunakan oleh 

penulis adalah analisa deskriptif-kualitatif, deskriptif yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis dan perilaku nyata 

para pihak yang diteliti atau dipelajari merupakan obyek yang utuh. Sedangkan 
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kualitatif dimaksudkan sebagai analisa data yang berdasarkan kualitas, mutu 

dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat.9 

F. Sistematika Skripsi 

Dalam penelitian ini, penulis membagi skripsi dalam 4 (empat) bab yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II  LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Tentang Gugatan 

1. Pengertian Gugatan Dan Permohonan 

2. Isi Gugatan 

3. Cara Mengajukan Gugatan 

4. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak 

5. Pencabutan, Perubahan dan Gugurnya Gugatan 

6. Hari Persidangan 

B.  Tinjauan Tentang Gugat Balik 

                                                 
9 Ibid, hal.250. 
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1.  Pengertian Gugat Balik  

2.  Cara Mengajukan Gugat Balik 

3.  Pemeriksaan Gugat Balik 

4.  Putusan Gugat Balik 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

1. Alasan-alasan Yang Menyebabkan Terjadinya  

Gugat Balik 

2. Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Gugat Balik Yang 

Dilakukan Oleh Pencari Keadilan 

3. Masalah-masalah Yang Muncul Dalam Penyelesaian 

Kasus Gugat Balik  

4. Tinjauan Normatif Maupun Praktis Tentang Gugat 

Balik (rekonvensi)  

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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