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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Manusia adalah mahluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup 

berkelompok (bermasyarakat). Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia 

untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu sama 

lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki 

hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga, 

memerlukan suatu aturan yang menjadi aturan main dalam menjalani aktivitas 

kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat 

masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara 

dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada dalam wilayah 

teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara 

yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-

undangan.1 

Hubungan bermasyarakat sangat mungkin terjadi pergesekan-

pergesekasan yang dapat menimbulkan ketidak stabilan dalam masyarakat. 

Pergesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah 

dilanggar oleh orang lain. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk 

memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang 

memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku 

dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah

                                                           
1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty. 2006), h.3 
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terjadinya tindakan main hakim sendiri. Mekanisme penyelesaian sengketa yang 

dimaksud berupa sistem peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan 

yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, 

fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang diadakan oleh negara serta bebas 

dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat 

mengikat. Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat 

mengajukan perkaranya kepengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai 

koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-

pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan 

sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan 

terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata.2 

Pihak yang berkepentingan mengajukan perkaranya dalam bentuk 

gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan 

secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam 

perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan 

pengajuan gugatan secara lisan. Baik gugatan lisan maupun tertulis, keduanya 

harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan gugatannya 

dikepanitraan pengadilan Negri maupun pengadilan Agama yang berwenang. 

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat 

mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan mendapatkan izin 

                                                           
2 Ibid. h.5. 
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untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat 

keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Camat setempat.3 

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan 

dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut dipengadilan. 

Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, 

maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat 

diterima (Niet Onvankelijk) yang biasa disingkat NO. Peryaratan mengenai isi 

gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (Reglement op de Burgelijke 

Rechtsvordering) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas 

dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang 

merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan  

vundamentum petendi  (Posita ), dan petitum atau tuntutan.4  

Meskipun dalam HIR (Herzien Indonesis Reglement atau Reglemen 

Indonesia yang diperbaharui : S.1848 No.16, S.1941 No.44 untuk Daerah Jawa 

dan Madura) dan RBg (Rechtsglement Buitengewestend atau Reglemen Daerah 

seberang : S.1927 No.227 untuk luar Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai 

syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat 

gugatanya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang 

menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat 

yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv dalam menyusun surat gugatannya. Dengan 

                                                           
3 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, (Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti. 2004), h.25 
4 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit. h.54 
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demikian, surat gugatan yang diajukan kepengadilan telah disusun dan 

dirumuskan secara sistematis.5 

Beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan 

penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan Obscuur 

Libel, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim 

memegang peranan yang penting dalam menilai dan mempertimbangkan 

formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil 

berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan 

haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Untuk mengatasi adanya 

kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam 

memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR / Pasal 143 Rbg memberi 

wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk memberi nasehat dan bantuan kepada 

pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah 

pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, 

yang akan dinyatakan tidak dapat diterima.  Namun dalam prakteknya, masih 

sering dan bahkan kebanyakan perkara berkhir dengan Dictum putusan yang 

menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.6 

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima Niet 

Ontvankelijk, penggugat masih dapat mengajukan gugatannya kembali 

kepengadilan tinggi. Sebab, putusan tersebut dimaksudkan sebagai penolakan 

guagatan diluar pokok perkara, artinya proses pemeriksaan belum sampai pada 

                                                           
5 Riduan Syahrani, Ibid. h.28. 
6 Pasal 119 HIR / Pasal 143 Rbg memberi wewenang kepada ketua Pengadilan Negeri 

(PN) untuk nmemberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan 

gugatannya. 
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tahap pemeriksaan pokok perkara. Berbeda halnya apabila putusan tersebut 

menyatakan gugatan ditolak berarti penggugat tidak dapat mengajukan 

gugatannya lagi ke Pengadilan berdasarkan asas Ne Bis In Idem, tetapi dapat 

mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) 

karena putusan yang dinyatakan ditolak telah dilakukan pemeriksaan mengenai 

pokok perkaranya. Gugatan yang dinyatakan ditolak telah diperiksa pokok 

perkaranya, dan pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dail gugatan 

yang diajukan kepada pihak tergugat.7 

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat 

menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan Pasal 10 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya 

bagi Hakim untuk dapat menemukan, baik melalui hukum tertulis maupun tidak 

tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang 

yang bijaksana dan bertanggung jawab. Terdapat dua metode penemuan hukum 

yaitu  interpretasi dan konstruksi.8 

Dua metode tersebut di atas, dalam memutuskan perkara, hakim dapat 

menghasilkan beberapa jenis putusan, diantaranya putusan yang Niet Ontvankelijk 

Verklaart (N.O) yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat diterima karena ada 

alasan yang dibenarkan oleh hukum. Beberapa alasan yang menyebabkan tidak 

                                                           
7 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta, Rajawali Pers cet. 6, 

1991), h.20 
8 UU. Kekuasaan Kehakiman. 
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diterimanya gugatan penggugat, dengan kemungkinan : 1. Gugatan tidak 

berdasarkan hukum. Jadi kalau tidak ada dasar hukum dari gugatan yang di 

ajukan, maka gugatan-gugatan tersebut tidak dapat diterima. 2. Gugatan tidak 

dapat memiliki kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri 

penggugat. 3. Gugatan kabur (Obscuur Libel ). 4. Gugatan masih prematur, 

gugatan belum semestinya karna ketentuan Undang-Undang belum terpenuhi. 5. 

Gugatan Nebis In Idem; gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah 

diputuskan oleh pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama. 6. 

Gugatan salah alamat atau Eror In Persona.; 7. Gugatan telah lampau batas atau 

daluarsa. 8. Pengadilan tidak berwenang mengadili.9 

Hukum acara perdata diharapkan dapat mengatur para pihak yang 

bersengketa, dan dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak 

lain melalui Pengadilan dan tidak main hakim sendiri. Sehubungan dengan tahap 

pelaksanaan putusan tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh 

hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan 

tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur 

kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan 

kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Pada tahap 

pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang 

inkracht vangewijsde (berkekuatan hukum tetap). 

Kasus tersebut menurut penulis, menarik untuk dijadikan penelitian, 

karena dalam kasus ini peneliti mencoba menganalisis apa yang menjadi dasar 

                                                           
9 Ibid, h. 5 
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pertimbangan Majelis Hakim dan metode penemuan hukum oleh Hakim dalam 

Perkara yang diputus dengan putusan yang tidak dapat diterima (Niet 

Ontvankelijk/NO) akibat gugatannya Obscuur Libel (Gugatan Kabur). Untuk itu 

dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Akibat Gugatan 

Obscuur Libel  Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi”. 

B. Rumusan Masalah 

Kemudian masalah yang akan diteliti agar dapat menjadi jelas dan lebih 

operasional, maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan penjatuhan putusan dengan amar gugatan tidak dapat 

diterima  Niet Ontvankelijk akibat gugatanya Obscuur Libel dalam Perkara 

Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi di Pengadilan Agama Kendari? 

2. Bagaimana Tinjauan yuridis terhadap putusan Niet Ontvankelijk akibat 

gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 

0573/Pdt.G/2015/PA Kdi di Pengadilan Agama Kendari? 

3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dari putusan yang dinyatakan 

tidak dapat diterima (NO)  akibat gugatanya Obscuur Libel dalam perkara 

Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi?. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penjatuhan putusan dengan amar gugatan 

tidak dapat diterima  Niet Ontvankelijk akibat gugatanya Obscuur Libel dalam 
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Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi di Pengadilan Agama 

Kendari. 

2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap putusan Niet Ontvankelijk akibat 

gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 

0573/Pdt.G/2015/PA Kdi di  Pengadilan Agama Kendari. 

3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan dari putusan yang 

dinyatakan tidak dapat diterima (NO)  akibat gugatanya Obscuur Libel dalam 

Perkara Cerai Gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi. 

D. Definisi Operasional 

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas 

ruanglingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu menyampaikan 

operasional sebagai berikut : 

1. Tinjauan Yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk 

perkaranya secara hukum, menganalisis secara hukum positif menurut 

Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia10. Yang dimaksud 

tinjauan yuridis dalam judul ini adalah mengenai hukum acaranya yang 

mengacu pada RBg, KUHAP, dan Peraturan yang berkaitan dengan 

pembahasan ini. 

2. Putusan N.O. (Niet Onvankelijk) adalah putusan yang tidak dapat diterima. 

Yang dimaksud dalam judul ini adalah putusan majelis hakim yang tidak 

                                                           
10 Abdul Manan, H. Drs. SH., SIP : MHum. Penerapan Hukum Perdata Dilingkungan 

Peradilan Agama, Yayasan Al-hidayah Jakarta, 2000. 
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menerima gugatan atau putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat 

tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. 

3. Gugatan Obscuur Libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya 

gelap (onduidlijk). Yang dimaksud dalam judul ini adalah formulasi gugatan 

yang diajukan oleh penggugat tidak terang dan tidak jelas atau tidak tegas 

yang didalamnya berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangangan satu 

sama lain. 


