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Temuan 1: 

Eksepsi Kompetensi Relatif Tanpa Jawaban 
Pokok Perkara 

Kasus Posisi 

Penggugat mengajukan gugatan waris, Tergugat dalam jawaban pertamanya mengajukan 

eksepsi relatif tanpa mengajukan jawaban pokok perkara. Kemudian dilangsungkan dengan 

proses jawab menjawab sampai pembuktian dan dijatuhkan putusan eksepsi dengan amar 

eksepsi ditolak. Pada proses berikutnya, Tergugat mengajukan jawaban pokok perkara, 

dilanjutkan replik, duplik sampai pembuktian. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan 

putusan mengabulkan gugatan Penggugat. 

Permasalahannya  

Bagaimana sikap Hakim dalam menghadapi pengajuan eksepsi tanpa 

dibarengi dengan jawaban pokok perkara tersebut? Apakah Tergugat 

masih mempunyai hak mengajukan jawaban pokok perkara sebagaimana 

kasus di atas ? 

Pembahasan  



Pembahasan Temuan 1 

Eksepsi yang tidak 

diajukan dengan 

jawaban pertama 

bersama dengan 

keberatan pokok 

perkara, dianggap 

gugur. 

Pertama 

Penerapan Pasal 

136 HIR 

1a. 

1b. 

1c. 

Kecuali eksepsi 

kompetensi absolut 

(vide Pasal 134 HIR) 

yang dapat diajukan 

setiap waktu dalam 

pemeriksaan 

perkara 

Eksepsi Kompetensi (relatif dan 

absolut) diselesaikan (diperiksa 

dan diputus) sebelum memeriksa 

dan memutus pokok perkara. 

Catatan: 

Eksepsi ditolak = putusan sela 

Eksepsi dikabulkan = putusan akhir 

(dapat diajukan banding dan kasasi) 

Apabila ketentuan 

tersebut dilanggar 

maka gugur hak 

Tergugat mengajukan 

eksepsi yang lain. 

2a. 

2b. 

Kedua 

Pasal 114 Rv memberi 

panduan 

2c. 

Tergugat wajib 

mengajukan semua 

eksepsi bersama-

sama dengan 

jawaban mengenai 

pokok perkara  

Jika jawaban pertama hanya 

memuat eksepsi saja tidak 

dibarengi jawaban terhadap 

pokok perkara, maka hilang 

hak Tergugat mengajukan 

jawaban pokok perkara 



Temuan 2: 

Penerapan Eksepsi Kompetensi Relatif 

Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa tanah yang 

di atasnya ada bangunan rumah ke Pengadilan Agama A yang 

mewilayahi tempat tinggal Penggugat, karena dahulu perceraian 

Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Agama A, 

sementara Tergugat dan objek sengketa tidak bergerak berada di 

wilayah Pengadilan Agama B. Dalam jawabannya, Tergugat 

mengajukan eksepsi kompetensi relatif, bahwa Pengadilan Agama A 

tidak berwenang mengadili perkara a quo dan yang berwenenang 

adalah Pengadilan Agama B. Dalam Replik dan Duplik, Penggugat 

dan Tergugat masing-masing tetap pada gugatan dan jawaban. 

Kasus Posisi 

 Pengadilan Agama menolak eksepsi Tergugat dengan 

pertimbangan bahwa Pengadilan Agama A 

berwenang karena dahulu perceraian Penggugat 

dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Agama A. 

 Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama 

menguatkan putusan Judex Facti tingkat pertama. 

Sikap Judex Facti 

Permasalahan 

□  Dalam hal ada 

eksepsi kompetensi, 

bagaimana proses 

penyelesaiannya? 

 

□  Dalam 

memeriksa eksepsi 

tersebut siapa yang 

dibebani terlebih 

dahulu untuk 

membuktikan hal 

tersebut? 

Pembahasan  



Pembahasan Temuan 2 

Pedoman 

Pedoman 

Sedangkan Tergugat harus membuktikan 

bantahannya bahwa Pengadilan Agama A 

tidak berwenang dan objek berada di 

wilayah hukum Pengadilan Agama B. 

Kelima 

Pasal 163 HIR berbunyi: “Barang siapa, 

yang mengatakan ia mempunyai hak, atau 

ia menyebutkan suatu perbuatan untuk 

menguatkan haknya itu, atau untuk 

membantah hak orang lain, maka orang itu 

harus membuktikan adanya hak itu atau 

adanya kejadian itu”, yang artinya siapa 

yang mendalilkan dialah yang harus 

membuktikan. 

Pertama 

Dalam hal ada eksepsi kompetensi seperti 

tersebut di atas. Maka beban pembuktian 

awal tetap berpedoman pada Pasal 163 

HIR tersebut. 

Kedua 
Penggugat harus membuktikan bahwa 

gugatan diajukan di Pengadilan Agama A 

adalah tepat. 

Keempat 

Dalam perkara/eksepsi seperti kasus 

tersebut pembuktian awal tetap 

dibebankan kepada Penggugat. 

Ketiga 



Sikap Judex Facti 

Terhadap kasus seperti di atas, dalam praktik Hakim bermacam-macam  sikap kapan dalam menjatuhkan 

putusannya, antara lain: 

1. Putusan dijatuhkan pada sidang pertama setelah dibacakan gugatan dengan pertimbangan gugatan 

Penggugat dinilai cacat formil; 

2. Putusan dijatuhkan sesaat setelah jawaban Tergugat; 

3. Putusan dijatuhkan setelah selesai tahapan jawab menjawab; 

4. Putusan dijatuhkan setelah semua proses pemeriskaan perkara selesai. 

Kasus Posisi 
Sering dijumpai adanya gugatan yang secara jelas dinilai oleh Hakim sebagai gugatan yang cacat formil, 

hanya dengan membaca gugatan Penggugat, Hakim menyimpulkan gugatan cacat formil.  

Misalnya: 

1. Dalam kewarisan, tidak semua ahli waris ditarik menjadi pihak dan tidak ada penjelasan, apakah ahli waris 

tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia. 

2. Posita dan petitum saling bertentangan, misal posita menjelaskan tentang adanya hibah tetapi di petitum 

mohon dibatalkan jual beli atau wakaf. 

Temuan 3: 

Kapan Hakim Menjatuhkan 
Putusan Yang Dinilai Kabur 

Pembahasan  



Hakim hendaknya 

tidak terlalu tergesa-

gesa dalam 

menjatuhkan putusan 

tidak dapat diterima, 

tetapi hendaknya 

hakim bersikap bijak. 

Pertama 

Bahkan bisa juga 

gugatan yang dinilai 

kabur tersebut, masih 

memerlukan pembuktian. 

Misalnya, batas-batas 

objek gugatan tidak 

dijelaskan rinci, masih 

memerlukan PS. 

Keempat 

Sikap bijak tersebut 

setidaknya Hakim 

menjatuhkan putusan 

minimal setelah 

selesai jawab 

menjawab. 

Ketiga 

Sikap bijak Hakim 

tersebut dengan 

memberikan 

kesempatan yang 

sama kepada para 

pihak untuk didengar 

keterangannya. 

Kedua 

Pembahasan Temuan 3 



Sikap Hakim: 

  

Pada umumnya Hakim memberikan pertimbangan dalam 

putusannya “Bahwa Penggugat mengajukan bukti foto kopi akta 

autentik berupa SHM, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. 

Menimbang bahwa meskipun foto kopi tersebut tidak dapat 

dicocokkan dengan aslinya, tetapi foto kopi tersebut tidak dibantah 

oleh pihak lawan maka foto kopi tersebut mempunyai kekuatan 

mengikat dan sempurna, sehingga dalil gugatan Penggugat terbukti”. 

Permasalahan:  

 

1. Bagaimana cara memeriksa foto kopi akta autentik yang tidak 

ada aslinya? 

2. Kapan foto kopi akta autentik yang tidak dapat dicocokkan 

dengan aslinya mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna? 

Kasus Posisi: 

 

Dalam proses pembuktian, sering dijumpai Penggugat/Tergugat 

mengajukan bukti akta autentik, tetapi tidak dapat menunjukkan 

aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. 

Temuan 4: 

Akta Autentik Tidak Ada Aslinya 

Pembahasan  



Pasal 1888 KUH Perdata, “kekuatan 

pembuktian suatu tulisan adalah pada 

aslinya” 

Pertama 

Apabila fotokopi itu sesuai dengan aslinya 

maka fotokopi tersebut sah sebagai alat 

bukti dan mempunyai kekuatan “mengikat 

dan sempurna” 

Kedua 

Jika akta autentik tidak bisa 

diperlihatkan aslinya, maka alat bukti 

akta autentik tersebut tidak sah sebagai 

alat bukti 

Ketiga 

Fotokopi yang tidak ada aslinya dianggap 

sah apabila fotokopi tersebut diakui dan 

disetujui oleh pihak lawan. 

Keempat 

Jadi akta autentik yang tidak ada aslinya, 

tidak cukup sekedar bahwa akta autentik 

tersebut tidak dibantah pihak lawan. 

Kelima 

Sehingga untuk memeriksa fotokopi akta 

autentik yang tidak ada aslinya, hakim 

harus menanyakan kebenaran akta 

autentik tersebut, apakah isi akta autentik 

disetujui atau diakui oleh pihak lawan. 

Keenam 

Panduan 

Panduan 

Pembahasan Temuan 4 

Lanjutan …..  



Akta autentik yang 

tidak dicocokkan 

dengan aslinya maka 

kekuatan 

pembuktiannya 

setingkat dengan akta 

di bawah tangan. 

Fotokopi akta autentik 

yang dapat dicocokkan 

dengan aslinya, 

mempunyai kekuatan 

mengikat dan 

sempurna, apabila 

fotokopi akta tersebut 

tidak dibantah pihak 

lawan. 

Sedangkan fotokopi 

akta autentik yang 

tidak dapat dicocokkan 

dengan aslinya maka 

mempunyai kekuatan 

mengikat dan 

sempurna apabila 

diakui atau disetujui 

oleh pihak lawan 

bukan sekedar tidak 

dibantah. 

Kedelapan Kesimpulan 1 Kesimpulan 2 

Sedangkan fotokopi 

akta autentik yang 

dapat dicocokkan 

dengan aslinya, maka 

kekuatan pembuktian 

“mengikat dan 

sempurna” sepanjang 

tidak dibantah pihak 

lawan. 

Ketujuh 

Lanjutan ….Pembahasan Temuan 4 



Kasus Posisi: 
 

- Pada perkara gugatan cerai, Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal.....dst. 

- Sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah dan mendalilkan bahwa rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat masih rukun bahkan masih beberapa kali melakukan hubungan suami 

istri sebanyak 7 kali selama proses perceraian. 

- Dalam repliknya Penggugat membantah jawaban dari Tergugat tersebut. Sedangkan dalam 

Dupliknya Tergugat tetap dalam dalil-dalil jawabannya. 

- Setelah proses jawab menjawab selesai, sebelum pembuktian Tergugat mohon kepada hakim 

supaya Penggugat bersedia bersumpah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan badan. 

Temuan 5: 

Penerapan Sumpah Decissoir 

Sikap Judex Facti: 
 

 Judex Facti mengabulkan permohonan Tergugat tersebut dan menjatuhkan putusan sela yang 

memerintahkan Penggugat untuk bersumpah decissoir.  

 Setelah Penggugat bersumpah, Hakim melanjutkan proses pembuktian.  

 Dalam tingkat banding, PTA menguatkan putusan PA. 

Permasalahan: 
 

 Bagaimana pendapat saudara terhadap proses sumpah decissoir  tersebut? 

Pembahasan  



Dasar 

Sumpah decissoir (pemutus) diatur dalam Pasal 156 HIR, 1929 

dan 1930 KUH Perdata. 

Permohonan Sumpah 

Sumpah tersebut diminta oleh salah satu pihak kepada pihak 

lain.  

Pilihan 

Pihak yang diminta sumpah ada dua pilihan: 

a. Bila ia bersumpah maka yang bersangkutan menang.  

b. Pihak yang diminta dapat menolak sumpah dan 

mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan: 

b.1. Bila pihak yang menerima pengembalian tidak 

mau sumpah maka ia dikalahkan.  

b.2. Bila mau bersumpah maka ia dimenangkan. 

1 

2 

3 

Pembahasan Temuan 5 

Pelaksanaan 

Sumpah decissoir dapat dilakukan apabila tidak ada bukti sama 

sekali, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat.  
4 

Lanjutan …..  



Tidak ada bukti lawan dalam perkara a quo, bila ada pihak yang melakukan 

sumpah pemutus. Pemeriksaan perkara tersebut selesai dan diputus 

berdasarkan bukti sumpah tersebut (litis decisoir).  

Tidak perlu Bukti Lawan 

Sumpah decisoir bersifat litis decisoir (mengakhiri proses pemeriksaan. 

Sumpah decisoir berdaya bukti mengikat, sempurna dan menentukan.  

Sifat dan Daya Bukti 

Apabila sumpah decissoir tersebut oleh pihak lawan dianggap palsu, maka 

hanya dapat dibatalkan melalui putusan pidana tentang sumpah palsu.  

Sumpah Decissoir Palsu 

Putusan pidana tentang sumpah palsu dapat dipakai dalam 

mengajukan upaya peninjauan kembali.   

Upaya Hukum 

Sifat dan Daya Bukti 

Sumpah Decissoir 

Tidak Ada Bukti Lawan Bila 

Ada Sumpah Pemutus 

Sumpah Decissoir 

Palsu 

Upaya Hukum Bila Sumpah 

Decissoir Palsu 

Lanjutan ….Pembahasan Temuan 5 

Lanjutan …..  



1. Dasar: Sumpah decissoir diatur dalam Pasal 156 HIR, 183 RBg dan 1930 BW.  

2. Inisiatif: Sumpah dilakukan atas permintaan salah satu pihak. 

3. Sebutan: Pihak yang meminta sumpah disebut DEFERENT, yang bersumpah DELAAT.  

4. Syarat: Dapat diperintahkan jika tidak ada bukti sama sekali. 

5. Lafal: Lafal sumpah disusun oleh DEFERENT itu sendiri. 

6. Materi: Hal yang dimintakan sumpah berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak 

yang disuruh sumpah.  

7. Pengembalian: Pihak yang disuruh sumpah (relaat) dapat mengembalikan sumpah kepada 

Deferent. 

8. Relaat Bersumpah atau tidak: Apabila relaat bersumpah maka ia akan dimenangkan. Apabila 

relaat menolak bersumpah dan tidak mengembalikan kepada deferent maka dia dikalahkan.  

9. Apabila relaat tidak bersumpah tetapi mengembalikan sumpah, maka jika deferent bersumpah maka 

ia menang, jika menolak maka dikalahkan. 

10. Sifat: Sumpah decisoir menyelesaikan perkara litis decisoir. 

11. Kekuatan Bukti: sumpah decissoir mempunyai kekuatan mengikat, sempurna dan menentukan. 

Pihak lawan tidak boleh membuktikan sumpah itu palsu, tanpa mengurangi tuntutan pidana sumpah 

palsu (Psl 242 KUHP). 

Tata Cara Sumpah Decissoir 

Lanjutan ….Pembahasan Temuan 5 



Apabila ada gugatan harta bersama, Penggugat mendalilkan 

bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah adalah harta 

bersama Penggugat dan Tergugat karena objek tersebut dibeli 

dalam masa perkawinan. Tergugat dalam jawabannya memberikan 

pengakuan berklausul misalnya: benar objek tersebut dibeli dalam 

masa perkawinan, tetapi objek tersebut dibeli dengan uang dari 

warisan orang tua Tergugat, sehingga meskupun dibeli dalam masa 

perkawinan, tetapi objek tersebut bukan harta bersama. 

Temuan 6: 

Penyelesaian Pengakuan Berklausul 

Sikap Judex Facti 

□  Dalam kasus seperti di atas, rata-rata hakim 

memisahkan pengakuan tersebut seakan Tergugat 

mengakui bahwa objek tersebut adalah harta bersama 

tetapi dengan tambahan bahwa uang untuk membeli 

berasal dari warisan orang tua Tergugat.  

Permasalahan 

□  Dalam hal ada pengakuan berklausul, bagaimana 

sistem pembuktiannya, siapa yang dibebani untuk 

membuktikan dalil-dalil tersebut?. 
Pembahasan  



Pasal 1924 KUH Perdata dan 176 HIR  

a. Satu pengakuan tidak boleh dipisahkan sehingga 

merugikan yang mengakui.  

b. Akan tetapi hakim boleh memisahkan pengakuan 

itu bila pengakuan diberikan oleh debitur dengan 

menggunakan peristiwa yang ternyata palsu.  

Keempat 

Pengakuan berkwalifikasi dan 

berklausula tetap melekat dua rangkaian 

keterangan tersebut, yaitu: 

1. Keterangan yang berisi pengakuan 

atas dalil Penggugat. 

2. Tapi di bagian lain, diikuti syarat atau 

pembebasan.  

Kelima 

Rangkaian pengakuan dan bantahan harus 

diterima sebagai satu kesatuan/ 

keseluruhan/bulat (onsplitsbaar oveui).  

Keenam 

Berdasar Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 RBg 

dan 1923-1928 BW, pengakuan ada 3 yaitu 

pengakuan murni, berkwalifikasi, dan berklausul. 

Pertama 

Dalam hal terjadi pengakuan 

berkwalifikasi, hakim tidak boleh memisah-

misahkan pengakuan tersebut.  

Kedua 

Maksudnya hakim dilarang memisah-

misahkan pengakuan yang satu 

dengan pengakuan yang lain.  

Ketiga 

Pembahasan Temuan 6 

Lanjutan …..  



7 

8 

9 

Dalam hal ini terdapat laranagan: 

a. Tidak boleh memisah-misahkan pengakuan 

dengan menerima sebagian pengakuan.  

b. Dilarang hanya menerima yang diakui dan 

menolak syarat atau bantahan. 

Ketujuh 

Dalam rangkaian tersebut beban pembuktian pertama 

dibebankan sesuai dengan Pasal 163 HIR, 283 RBg. 

dan Pasal 1865 KUH Perdata. Sehingga beban 

pembuktian awal kepada Penggugat untuk 

membuktikan bahwa objek tersebut adalah harta yang 

diperoleh dalam masa perkawinan. Tergugat 

memberikan dalil bahwa benar objek tersebut dibeli 

dalam masa perkawinan, tetapi objek tersebut dibeli 

dengan uang dari warisan orang tua Tergugat. 

Kedelapan 

1. Kekuatan bukti pengakuan murni adalah 

Sempurna, mengikat dan menentukan. 

2. Batas minimal bukti pengakuan murni 

adalah cukup pada dirinya sendiri atau 

dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat 

bukti lain. 

3. Kekuatan bukti pengakuan berklausula atau 

berkwalifikasi adalah bebas. 

4. Batas minimal bukti pengakuan berklausula 

atau berkwalifikasi adalah tidak mampu 

berdiri sendiri, agar tercapai batas minimal 

bukti harus ditambah dengan alat bukti lain.  

Catatan 

Lanjutan …Pembahasan Temuan 6 



Kasus Posisi 

Sering dijumpai dalam perkara kasasi, dalam hal Penggugat mengajukan alat 

bukti akta dibawah tangan yang dibantah isi dan tandatangannya. Beban 

pembuktian awal untuk membuktikan kebenaran Akta Dibawah Tangan tersebut 

dibebankan kepada pihak lawan (yang membantah). Demikian juga Akta 

Dibawah Tangan, yang dibantah isi dan tandatangannya bahkan dikatakan 

tandatangannya palsu, beban pembuktian awal dibebankan kepada pihak lawan. 

Permasalahan 

1. Dalam hal Akta Dibawah Tangan dibantah isi dan 

tandatangannya, kepada siapa beban 

pembuktian awal dibebankan? 

2. Dalam hal Akta Dibawah Tangan dibantah dan isi 

serta tandatangannya palsu, kepada siapa beban 

pembuktian awal untuk membuktikan hal tersebut? 

3. Apa bukti yang dapat digunakan untuk 

membuktikan hal tersebut?   

Temuan 7: 

Penyelesaian Alat Bukti Akta Dibawah 
Tangan yang Dibantah 

Pembahasan  



Apabila Akta Dibawah 

Tangan diingkari isi dan 

tandatangannya maka 

Akta Dibawah Tangan 

tersebut tidak 

mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian 

atau hanya sebagai bukti 

permulaan. 

Kedua 

Bila ABT diingkari 

Apabila pihak lawan 

mengingkari atau tidak 

mengakui kebenaran isi 

dan tanda tangan, maka 

beban wajib bukti 

dipikulkan kepada pihak 

yang mengajukan Akta 

Dibawah Tangan 

tersebut bukan pada 

pihak yang mengingkari. 

Ketiga 

Wajib Bukti Bila 

Diingkari 

Alat bukti yang dapat 

digunakan: 

1. Bukti tulisan 

2. Saksi 

3. Pengakuan 

4. Keterangan ahli 

(termasuk 

pemeriksaan 

laboratorium). 

Keempat 

Jenis Alat Bukti 

Yang Digunakan 

Kekuatan pembuktian 

Akta Dibawah Tangan 

adalah mengikat dan 

sempurna, sama dengan 

akta autentik, apabila isi 

dan tandatangannya 

diakui dan dibenarkan 

oleh pihak lawan (vide 

Pasal 1875 KUH 

Perdata). 

Pertama 

Bila ABT diakui 

Pembahasan Temuan 7 

Lanjutan …..  



Lain halnya apabila pihak lawan mendalilkan pengingkaran bahwa 

tanda tangan palsu, maka bukti lawan dibebankan kepada pihak 

lawan yang mengatakan tanda tangan tersebut palsu. 

Bila Tanda Tangan Palsu 

Apabila Akta Dibawah Tangan tersebut tanda tangannya diakui 

tetapi isinya diingkari maka Akta Dibawah Tangan tersebut 

sebagai bukti permulaan. 

Bila Isi Saja Yang Diingkari 

Apabila pihak yang mengajukan Akta Dibawah Tangan dapat 

membuktikan kebenaran isi dan tanda tangan yang dibantah pihak 

lawan, maka Akta Dibawah Tangan tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian mengikat dan sempurna seperti Akta Autentik. 

Bila Isi dan Tanda Tangan Benar 

Lanjutan …Pembahasan Temuan 7 



Kasus Posisi: 

 

Dalam banyak berkas kasasi Hakim ragu atau kurang paham dalam 

merumuskan amar eksepsi, sehingga sering ditemukan dalam amar 

eksepsi pada putusan akhir dirumuskan sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi 

- Menerima eksepsi Tergugat 

Dalam Pokok Perkara 

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 

Atau 

Dalam Eksepsi 

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima 

Dalam Pokok Perkara 

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian 

Atau 

- Menolak gugatan Penggugat; 

 

Rumusan tersebut mayoritas di tingkat banding dikuatkan. 

Permasalahan: 

1. Apakah amar seperti tersebut tepat atau kurang tepat, jelaskan? 

2. Rumusan yang benar bagaimana ? 

Temuan 8: 

Amar Eksepsi dalam Putusan 

Pembahasan  



Amar menerima berbeda dengan amar mengabulkan. Demikian juga bunyi amar tidak 

dapat menerima berbeda dengan amar menolak. 

Pertama 

Demikian juga amar tidak dapat menerima 

berarti bahwa eksepsi tersebut tidak 

memenuhi syarat formil. Sedangkan amar 

menolak berarti Hakim telah memeriksa dan 

mengadili eksepsi namun tidak terbukti. 

Keempat 

Amar eksepsi hanya ada tiga kemungkinan: 

1. Menolak eksepsi; 

2. Mengabulkan eksepsi; 

3. Tidak menerima eksepsi. Dalam hal 

eksepsi tersebut disampaikan Tergugat 

dengan tidak memenuhi syarat. Misal, 

eksepsi relatif disampaikan pada tahap 

pembuktian. 

Kelima 

Amar menerima artinya eksepsi tersebut 

memenuhi syarat formil. Sedangkan 

amar mengabulkan berarti eksepsi 

tersebut terbukti. 

Kedua 

Sehingga sesungguhnya bunyi amar 

menerima artinya Hakim belum mengadili 

eksepsi apakah terbukti atau tidak. 

Ketiga 

Pembahasan Temuan 8 



Sekian 
Terima Kasih 


