
1 

EKSEPSI TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN PERDATA 

BERKENAAN DENGAN BARANG TETAP TERSEBUT TERLETAK  

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA) 

 

 

 

 

 

 

 

S K R I P S I 

 
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam  

Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum 

 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

 

Disusun Oleh: 

 

EVITAWATI KUSUMANINGTYAS 

C 100 990 231 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  

SURAKARTA 

2008 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang Masalah  

Kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum sangat perlu untuk 

digalakkan dan diusahakan lebih baik lagi. Pemahaman hukum masyarakat 

merupakan faktor penting untuk menuju ketaatan dan kesadaran huku 

masyarakat, yang tentu saja tidak hanya hukum secara umum saja, tapi secara 

terperinci antara lain Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. 

PengertianHukum Perdata menurut Wirjono Prodjodikoro : 

“Rangkaian Peraturan-Peraturan perihal perhubunganperhubungan 

hukum antara orang-orang, manusia-manusia, atau badan-badan hukum satu 

sama lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap 

masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan huku ana yang tidak 

bersifat hukum pidana yaitu tidak disertai kemungkinan mendapat hukuman 

pidana dan yang tidak bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang 

tidak mengenai badan-badan pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan 

dan kewajibannya”.
1
 

 

Pengertian Hukum Acara Perdata menurut C.S.T Knasil adalah : 

“Rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara 

mengajukan ke depan pengadilan, perkara-perkara keperdataan dalam arti 

luas dan cara-cara melaksanakan putusan-putusan (vonis) hukum yang 

diambil berdasarkan peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara 

memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil”.
2
 

                                                
1
 Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Sumur, 1988, hal 

13 
2
 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 

1988, hal 329 
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Dari pengertian hukum acara perdata yang merupakan hukum formil 

di atas, maka disadari betapa penting keberadaan hukum acara tersebut, 

termasuk pentingnya bagi badan-badan peradilan yang untuk dapat 

menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya memerlukan peraturan hukum 

yang mengatur cara bagaimana dan apakah yang terjadi jika norma-norma 

yang telah diadakan itu tidak ditaati oleh masyarakat. 

Wewenang Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua 

sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak 

keperdataan lainnya, kecuali apabila dalam Undang-Undang ditetapkan 

pengadilan lain untuk memeriksa dan memutuskan. Misalnya : perceraian 

bagi yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama.
3
 

Kewenangan relatif disebut dengan kompetensi relatif atau 

Distributievan Rechts Macht artinya pembagian kewenangan atau kekuasaan 

mengadili antar Pengadilan Negeri. Dengan kata lain Pengadilan Negeri mana 

yang berwenang memeriksa dan memutus perkara.
4
 

Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar 

Pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat, sesuai 

dengan pasal 118 ayat (1) pada asasnya yang berwenang mengadili adalah 

Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal atau seringkali disebut 

dengan asas actor sequitur forum rei, jadi gugatan harus diajukan kepada 

Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat. 

                                                
3
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1998, 

hal 7 
4
 Retno Wulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung, 

Mandar Maju, 1997, hal 11 



 3 

Tidaklah layak apabila tergugat menghadap kepada Pengadilan Negeri 

di tempat tinggal penggugat. Tergugat tidak dapat dipaksa untuk menghadap 

di Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat, hanya karena digugat oleh 

penggugat yang belum tentu terbukti kebenaran gugatannya. Selain itu 

gagatan dari penggugat belum tentu dikabulkan oleh Pengadilan. Tergugat 

haruslah dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran 

gugatan penggugat. 

Tergugat haruslah dianggap pihak yang benar-benar selama belum 

terbukti sebaliknya. 

Mengenai kompetensi relatif ini berkaitan erat dengan wilayah hukum 

suatu Pengadilan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 118 HIR (142 RBG). 

Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara 

Pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. 

Dalam pasal 118 ayat 1 HIR, 142 RBG menjelaskan “Apabila tergugat 

tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya yang 

nyata tidak dikenal atau tergugat tidak terkenal,maka gugatan diajukan 

kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal”. Sedangkan 

pasal 118 ayat 3 HIR, 142 ayat 5 RBG menyebutkan “jika tempat tinggal 

tidak diketahui, dan gugatan itu mengenai benda tetap maka gugatan diajukan 

di tempat mana barang tetap tersebut terletak”. 

Sedangkan benda tak bergerak (“onroerend”) pertama karena sifatnya 

ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung dan tidak 

langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara 
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merata menjadi satu dengan tanah itu, misalnya sebidang ekarangan beserta 

segala apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun 

secara tetap (rumah) dan yang ditanam disitu (pohon), terhitung buah-buahan 

di pohon yang belum diambil, kedua karena tujuan pemakaiannya ialah segala 

apa yang meskipun tidak secara sungguh-sunggu digabungkan dengan tanah 

atau bangunan dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk 

waktu yang agak lama misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik, ketiga 

karena memang demikian ditentukan oleh Undang-Undang, segala hak atau 

penagihan yang mengenai suatu benda yang tak bergerak misalnya 

uruchgebruik atas suatu benda yang tak bergerak, erfdienstbaarheden, hak 

opstal, hak erfpacht dan hak penagihan untuk pengembalian atau penyerahan 

benda yang tak bergerak. 

Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri di tempat tinggal 

tergugat (mempunyai alamat, domisili) yang wenang memeriksa gugatan atau 

tuntutan hak yaitu actor sequitor forum rei. Jadi gugatan itu harus ditujukan 

kepada Pengadilan Negeri di tempat tergugat tinggal, misal penggugat 

bertempat tinggal di Sukoharjo sedangkan tergugat tinggal di Surakarta, maka 

gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Surakarta. 

Mengenai pengajuan gugatan oleh penggugat di Pengadilan Negeri, di 

sini tergugat berhak menjawab gugatan tersebut, jawaban tersebut berupa 

eksepsi yaitu suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap 

gugagatan penggugat yang tidak langsung engenai pokok perkara yang berisi 

tuntutan batalnya gugatan. Tangkisan terhadap kompetensi relatif daripada 
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Hakim yaitu bahwa Pengadilan Negeri inilah yang berkuasa, harus diajukan 

pada permulaan sidang (pasal 125 ayat 2). 

Dari pasal 125 ayat (2) HIR menurut Tresna, 

Eksepsi lebih tepat disebut penangkisan daripada perlawanan yang 

dimaksud dalam ayat 2 dari pasal 125 HIR ini ialah yang ditujukan kepada 

tidak berkuasanya pengadilan buat memeriksa perkara secara nisbi (relatif), 

misalnya  jika yang menjadi pokok tuntutan itu adalah perselisihn tentang 

benda yang tidak bergerak, dapat dikemukakan bahwa bukanlah pegadilan 

yang memanggilnya yang berkusa mengadili perkara itu, melainkan 

pengadilan yang di daerahnya terletak benda itu. 

Dari pasal di atas yang berkenaan dengan barang tetap tersebut 

terletak dapat diambil pengertian bahwa letak barang tetap yaitu, letak dimana 

barang tersebut berada, tercatat dan terdaftar dalam wilayah tertentu. 

Dari uraian pasal diatas nampak bahwa mengenai kewenangan 

mengadili didasarkan bukan pengadilan yang memanggilnya yang berkuasa 

mengadili perkara tersebut, melainkan pengadilan di daerahnya terletak benda 

tetap tersebut. Apabila tempat kediaman atau tempat tinggal tergugat tersebut 

tidak jelas atau tidak tetap maka apabila terjadi kesalahan penggugat dalam 

mengajukan gugatan di sini tergugat bisa mengajukan eksepsi yang berkenaan 

terhadap letak barang tetap tersebut berada. Bila alamat tergugat tidak jelas, 

maka : 

1. Gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat 

2. Gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat 
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3. Gugatan diajukan dimana  barang tersebut berada 

Penggugat mengajukan gugatan di tempat tinggal tergugat, ungkin juga 

tergugat mengajukan eksepsi ke pengadilan di tempat barang tersebut terletak. 

Dengan uraian tersebut penulis terdorong untuk mengadakan 

penelitian dengan judul : EKSEPSI TERHADAP PENGAJUAN GUGATAN 

PERDATA YANG BERKENAAN DENGAN BARANG TETAP 

TERSEBUT TERLETAK 

(Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) 

 

B Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah permohonan diajukannya eksepsi terhadap pengajuan 

gugatan perdata yang berkenaan dengan barang tetap tersebut terletak oleh 

tergugat? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bahwa 

eksepsi diterima atau ditolak? 

 

C Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka penulis 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana permohonan diajukannya eksepsi dalam 

gugatan perdata berkenaan dengan barang tetap tersebut terletak di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus 

putusan bahwa eksepsi diterima atau ditolak. 

 

D Manfaat Penelitian 

Nilai suatu penelitian selain ditentukan dari metodologinya juga 

ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian yang 

dilakukan tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Mengetahui penerapan serta membandingkan teori-teori yang diperoleh 

pada bangku kuliah dengan kenyataan yang ada. Khususnya mengenai 

permohonan pengajuan eksepsi dalam gugatan perdata berkenaan dengan 

barang tetap tersebut terletek di Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk bahan masukan untuk aparat 

penegak hukum dalam rangka menentukan kebijaksanaan di bidang 

Hukum Perdata. 

E Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 

normatif atau empiris yaitu penelitian yang sumber datanya hanyalah data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier.
5
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1. Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang 

bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak”
6
 

2. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu bahan 

hukum yang berupa penelitian di lapangan yang didukung oleh dokumen, 

literatur dan buku kepustakaan yang terbagi menjadi : 

1. Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen, naskah atau 

peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan 

diteliti terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer 

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 

- Yurisprudensi  

b. Bahan hukum sekunder 

- Buku literatur tentang prosedur pengajuan eksepsi dalam 

gugatan perdata berkenaan dengan barang tetap dan 

hambatannya. 

                                                                                                                                 
5
 Ammirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, 

Jakarta, 2004, hal 118 
6
 Soejono dan Abdulrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 

23 
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c. Bahan hukum tersier 

- Kamus hukum dan ensiklopedia Indonesia. 

2. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui : 

a. Penelitian ini dilakukan dalam lokasi di Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

b. Subyek penelitian Hakim dan staff di Pengadilan Negeri 

Surakarta yang menangani prosedur pengajuan eksepsi dalam 

gugatan perdata berkenaan dengan barang tetap tersebut terletek 

di Pengadilan Negeri Surakarta. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu penelitian dengan cara mencari, menghimpun serta mempelajari 

ketiga bahan hukum tersebut di atas yaitu: bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Penelitian Lapangan 

- Wawancara (Interview) 

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya 

jawab secara langsung dengan Hakim dan Staff Pengadilan Negeri 

Surakarta guna memperoleh sejumlah data atau keterangan secara 

langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. 
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4. Analisis Data 

Analisis data terhadap penelitian ini adalah dengan menelaah data 

primer kemudian disajikan sekaligus dilakukan analisanya dengan hasil 

akhir bersifat deskriptif yang diselingi kesimpulan.
 7
 

Penelitian secara deskriptif dengan menggambarkan prosedur pengajuan 

eksepsi dalam gugatan perdata berkenaan dengan barang tetap tersebut 

terletek di Pengadilan Negeri Surakarta secara tertulis atau lisan, dan 

perilaku nyata dengan meneliti dan mempelajari obyek penelitian secara 

utuh. Hal tersebut bertujuan agar penelitian dapat mengerti dan memahami 

gejala yang diteliti. 

 

F Sistematika Skripsi 

BAB   I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB  II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Proses Beracara dalam Persidangan 

- Gugatan Beracara di Pengadilan 

- Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata 

                                                
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hal 69 
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- Putusan Pengadilan  

- Eksekusi Perkara Perdata 

B. Tinjauan Tentang Eksepsi 

- Pengertian Eksepsi 

- Macam-macam Eksepsi  

C. Gugatan Terhadap Benda Tetap 

- Pengertian Benda Tetap 

- Cara Mengajukan Gugatan 

D. Kewenangan Dalam Pengajuan Gugaan Atau Kewenangan 

Mengadili 

BAB  III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA  

A. Hasil Penelitian  

B. Analisa 

BAB. IV. PENUTUP 

C. Kesimpulan 

D. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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