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BAB I 

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang Masalah  

Di dalam proses pemeriksaan sengketa perdata dimungkinkan 

berperkara dengan lebih dari satu pihak (kumulasi subyektif). Paling sedikit 

yang terlibat harus dua pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat. Tetapi 

kadang ada pihak ketiga yang ikut serta di dalam proses pemeriksaan sengketa 

perdata. Ikut sertanya pihak ketiga tersebut dapat atas inisiatif sendiri, dapat 

juga atas inisiatif dari masing-masing pihak. 

Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan 

sengketa perdata, disebut intervensi, hal ini diatur di dalam Reglement 

Rechtsvordering (RV) dimana ikut sertanya pihak ketiga (intervensi) diatur di 

dalam pasal 279 sampai dengan pasal 282 Reglement Rechtsvordering (RV).1 

Di dalam intervensi yaitu ikut sertanya ketiga di dalam proses 

pemeriksaan sengketa perdata yang diatur di dalam reglement rechtsvordering 

(RV) terdapat beberapa bentuk intervensi atau ikut sertanya pihak ketiga 

tersebut    

                                                

 

1 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Ikut Sertanya Pihak Ketiga dalam Proses 
Pemeriksaan Sengketa Perdata, Gramedia Jakarta. 1989. 
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Salah satu bentuk ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu pemeriksaan 

perkara perdata adalah apa yang dinamakan voeging. Voeging adalah ikut 

sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata 

dengan jalan memihak atau menggabungkan diri kepada salah satu pihak. 

Biasanya pihak ketiga tersebut menggabungkan diri dengan pihak tergugat.2 

Prosedur atau tata cara dari voeging ini adalah bahwa pihak ketiga 

yang atas inisiatifnya sendiri ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perdata 

tersebut mengajukan intervensi kepada ketua pengadilan negeri melawan 

pihak penggugat dan menggabungkan diri dengan pihak tergugat. Setelah 

gugatan tersebut diajukan mka kemudian hakim yang memeriksa perkara atau 

ketua pengadilan negeri memeriksa gugatan pihak ketiga yang nantinya akan 

ditentukan atau diputuskan apakah pihak ketiga tersebut diterima atau ditolak 

untuk ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perdata yang disidangkan. 

Voeging sebagai salah satu bentuk ikut sertanya pihak ketiga dalam 

pemeriksaan sengketa perdata pada prinsipnya adalah juga mempunyai 

kepentingan sendiri walaupun ia membela pihak tergugat. Disini diartikan 

bahwa kepentingan akan terganggu jikalau ia tidak mencampuri proses 

pemeriksaan itu, dengan mencampuri proses pemeriksaan itu maka ia dapat 

mempertahankan hak-haknya jikalau nanti perkara atau sengketa tersebut 

diputus oleh hakim pengadilan negeri. 

                                                

 

2 R. Subekti, Intervensi dan Akibat Hukumnya. Liberty. Yogyakarta. 2004 
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Jika melihat dari ketentuan diatas maka dapat diuraikan terdapat suatu 

yurisprodensi yaitu meskipun putusan hakim tidak mempunyai kekuatan yang 

mengikat terhadap pihak ketiga, ini tidak berarti seolah-olah putusan itu 

terhadap pihak ketiga tidak mempunyai arti sama sekali. Putusan hakim yang 

nantinya dibacakan mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga. 

Seberapa jauh kekuatan bukti itu adalah terserah kepada kebijaksanaan hakim 

sehingga putusan hakim itu terhadap pihak ketiga mempunyai arti sebagai 

persangkaan, tergantung kepada tiap-tiap peristiwa yang konkrit, apakah 

hakim akan memberi kekuatan bukti yang sempurna atau kurang dari itu 

kepada suatu putusan hakim terhadap pihak ketiga.  

Dari uraian diatas maka untuk lebih dapat melindungi kepentingannya, 

yang secara tidak langsung dapat terpengaruh oleh putusan pengadilan, maka 

pihak ketiga disini lebih memilih untuk ikut berperkara langsung dan 

melibatkan diri dalam proses pemeriksaan perkara, untuk lebih dapat 

melindungi kepentingannya tersebut. 

Dalam keikutsertaan pihak ketiga pada pemeriksaan perkara perdata di 

Pengadilan Negeri Klatn ini, sengketa yang terjadi adalah sengketa utang 

piutang antara pihak penggugat sebagai kreditur dan pihak tergugat sebagai 

debitur, dimana benda jaminan yang dipergunakan dalam utang piutang 

tersebut adalah milik pihak ketiga yang dalam kedudukannya adalah saudara 

dari pihak tergugat. Pihak ketiga disini merasa perlu ikut serta dalam 

pemeriksaan perkara tersebut dan menggabungkan diri dengan pihak tergugat 
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(voeging) adalah untuk melindungi kepentingannya atas benda jaminan yang 

menjadi agunan dalam sengketa utang piutang ini. 

Untuk lebih mengetahui tentang voeging ini maka penulis tertarik 

dengan suatu perkara utang piutang yang terjadi di Pengadilan Negeri Klaten 

dimana pihak ketiga yang atas inisiatifnya sendiri ikut serta sebagai pihak 

yang terlibat didalamnya sebagai upaya mempertahankan hak-haknya, dengan 

mengambil suatu judul skripsi yaitu “TINJAUAN YURIDIS TENTANG 

IKUT SERTANYA PIHAK KETIGA ATAS INISIATIF SENDIRI DENGAN 

MEMBELA TERGUGAT (VOEGING) DALAM PEMERIKSAAN 

SENGKETA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)  

B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan ini maka penulis mengangkat suatu permasalahan    

yaitu:  

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa pihak ketiga 

itu diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perdata? 

2. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara utang piutang tersebut jika 

disitu ada pihak ketiga yang ikut serta? 

3. Bagaimana akibat hukum dari putusan tentang piutang jika disitu ada 

pihak ketiga yang ikut serta?  
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C. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan ini penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai   

berikut: 

1. Penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa 

pihak ketiga itu diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemeriksaan 

sengketa perdata? 

2. Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara 

utang piutang tersebut jika disitu ada pihak ketiga yang ikut serta? 

3. Penulis ingin mengetahui akibat hukum dari putusan tentang piutang jika 

disitu ada pihak ketiga yang ikut serta?  

D. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Dengan adanya penulisan ini, penulis harapkan dapat memberikan 

sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum, khususnya 

hukum acara perdata. 

2. Bagi Masyarakat 

Dengan adanya penulisan ini, penulis harapkan hasil penelitian dapat 

digunakan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang mengajukan 

gugatan ke pengadilan negeri. 

3. Bagi Penulis 

Dengan adanya penulisan ini, penulis harapkan dapat membantu 

memecahkan masalah yang dihadapi atau akan dihadapi khususnya 

tentang ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dengan membantu 

tergugat (voeging) dalam pemeriksaan sengketa perdata. 
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E. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis yang mempunyai maksud untuk mengungkapkan legalitas hukum 

berupa aturan-aturan hukum aspek hukum tentang intervensi pihak ketiga 

dalam pemeriksaan sengketa perdata. 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penulis ingin 

menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang intervensi 

pihak ketiga dalam prses pemeriksaan sengketa perdata. 

2. Bahan Penelitian  

a. Penelitian kepustakaan 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian 

kepustakaan ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:  

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

terdiri dari: 

a) HIR 

b) Reglement Rechtsvordering (RV) 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

d) Yurisprudensi 

e) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri 

dari: 
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a) Buku-buku yang membahas tentang intervensi 

b) Bahan-bahan hukum yang membahas tentang intervensi pihak 

ketiga. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, yaitu kamus hukum. 

b. Penelitian Lapangan 

1) Lokasi penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Klaten. 

2) Subyek penelitian 

- Ketua Pengadilan Negeri Klaten 

- Hakim yang memeriksa perkara 

- Para pihak (tergugat, penggugat dan pihak ketiga) 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Penelitian kepustakaan 

Penulis mencari, menyusun dan mempelajari ketiga bahan hukum di 

atas. 

b. Penelitian lapangan 

1) Pengamatan (observasi)  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan secara langsung dan mencatat secara sistematis data-

data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun 

pengamatan ini penulis lakukan pada obyek penelitian, yaitu di 

Pengadilan Negeri Klaten. 



 
8

 
2) Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya 

jawab secara langsung antara peneliti dengan responden 

3) Questioner 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

secara tidak langsung atau tertulis dengan responden. 

4. Pengambilan Sampel 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan tata cara pengambilan sampel 

dengan purposive sampling, yaitu bahwa pengambilan sampel ini tidak 

semua individu diambil sebagai sampel namun hanya sebagian dengan 

kriteria bahwa orang tersebut berkompeten untuk diwawancarai tentang 

intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata yaitu hakim 

yang memeriksa perkara sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan 

obyek yang diteliti. 

5. Metode Analisa Data 

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penelitian diskriptif 

adalah dengan menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu analisis 

data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari 

kepustakaan, peraturan-peraturan serta yurisprudensi dan literatur yang 

ada hubungannya dengan intervensi pihak ketiga dipadukan dengan 

pendapat responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif, yaitu tentang 

intervensi dan dicari pemecahannya, kemudian disimpulkan dalam 

masalah-masalah yang umum, hasil analisis tersebut  selanjutnya di 

gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. 
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F. Sistematika Skripsi  

Didalam menyusun skripsi ini, agar memudahkan pembaca untuk 

mengetahui isi yang terkandung di dalam skripsi ini, maka diperlukan 

sistematika, yaitu sebagai berikut : 

BAB  I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian 

D. Kegunaan Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang pemeriksaan perkara pedata di pengadilan 

negeri 

1. Pengajuan gugatan 

2. Penetapan hari sidang 

3. Panggilan sidang terhadap para pihak 

4. Pemeriksaan perkara dipersidangan 

5. Putusan  

B. Tinjauan tentang Voeging 

1. Pengertian Voeging 

2. Pengajuan Voeging 

3. Alasan pihak ketiga mengajukan voeging 

4. Pertimbangan hakim tentang ditolak atau diterimanya 

voeging 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa 

pihak ketiga itu diperbolehkan  untuk ikut serta dalam 

pemeriksaan sengketa perdata? 

2. Bagaimana akibat hukum dari putusan tentang piutang jika 

disitu ada pihak ketiga yang ikut serta? 

B. Pembahasan  

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan bahwa 

pihak ketiga itu diperbolehkan  untuk ikut serta dalam 

pemeriksaan sengketa perdata? 

2. Bagaimana akibat hukum dari putusan tentang piutang jika 

disitu ada pihak ketiga yang ikut serta? 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA  
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