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Eksepsi
• Istilah: Exceptie (Belanda), exception (Inggris) yang berarti 

pengecualian.
• Konteks Hukum Acara: tangkisan, bantahan (objection), pembelaan 

(plea), yang diajukan tergugat terhadap mater pokok gugatan 
penggugat.

• Eksepsi diajukan terhadap:
1. ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau 

formalitas gugatan, apakah gugatan mengandung cacat atau 
pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang 
karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible);

2. keberatan yang d ia jukan da lam bentuk ekseps i ,  t idak 
menyinggung bantahan terhadap pokok-pokok perkara (verweer 
ten principale)



Tujuan Eksepsi
• agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa terlebih 

dahulu memeriksa materi pokok perkara.
• Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar 

pengadilan:
1. menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak 

dapat diterima (niet ontvankelijk);
2. berdasarkan putusan negatif itu, pemeriksaan perkara diakhiri 

tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara.
Misal, tergugat mengajukan eksepsi, gugatan tidak jelas (obscuur 
libel). Apabila eksepsi itu diterima dan dibenarkan PN, proses 
perkara diakhiri dengan putusan negatif yang menyatakan gugatan 
tidak dapat diterima.



Contoh Eksepsi

• Putusan MA No. 293K/Sip/1986, gugatan tidak dapat diterima 
karena tidak berdasarkan hukum.

• Putusan MA No. 216K/Sip/1974, gugatan tidak dapat diterima 
karena objek gugatan melingkupi tanah-tanah milik penggugat 
yang dikuasainya sendiri.

• Putusan MA No. 716K/Sip/1973, gugatan tidak dapat diterima 
karena kesalahan dalam kewenangan mengadili. kewenangan 
mengeluarkan izin bangunan diatas tanah sengketa dalam lingkup 
kotamadya adalah walikota bukan kewenangan PN.

• Putusan MA No. 565K/Sip/1973, gugatan tidak dapat diterima 
atas alasan bahwa dasar gugatan tidak sempurna karena hak 
penggugat atas tanah sengketa tidak jelas. 



Cara Mengajukan Eksepsi
• Cara mengajukan eksepsi kewenangan absolut (exceptio 

declinatoir), diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, 
dengan ketentuan:
1. dapat diajukan setiap saat, yaitu: selama proses pemeriksaan 

berlangsung di sidang tingkat pertama (PN); tergugat dapat 
mengajukannya sejak proses pemeriksaan dimulai sampai 
sebelum putusan dijatuhkan (terbuka dalam segala tahap 
proses pemeriksaan).

2. secara  ex-of f ic io ,  hakim harus menyatakan dir i  t idak 
berwenang (Pasal 132 Rv):
“ Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, 

maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, 
karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”



hakim secara ex-officio wajib menyatakan diri tidak berwenang 
mengadili perkara yang diperiksanya:
ü apabila perkara yang diajukan secara absolut berada di luar 

yurisdiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan 
peradilan lain;

ü kewajiban itu mesti dilakukannya secara ex-officio, meskipun 
tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu.

kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang bersifat 
imperatif.

Hal ini dapat dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 317K/Pdt/1984, 
antara lain, eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul 
arbitrase, sehubungan dengan itu sekiranya pihak tergugat tidak 
mengajukan eksepsi, hakim secara ex-officio harus menyatakan diri 
tidak berwenang



3. Dapat diajukan pada tingkat banding maupun kasasi, yang 
dituangkan dalam memori banding dan kasasi, atas alasan telah 
terjadi cara mengadili melampaui batas kewenangan (Pasal 134 
HIR)

• Cara mengajukan eksepsi kewenangan relatif (relative competentie), 
diatur dalam Pasal 125 ayat (2) Rv dan Pasal 133 HIR, yaitu:
1. berbentuk lisan (Pasal 133 HIR), tergugat diberikan kewenangan 

untuk ini. dalam hal ini PN harus: tidak boleh menolak atau 
mengesampingkan; menerima dan mencatatnya dalam berita acara 
sidang, untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

2. berbentuk tulisan (in writing), Pasal 125 ayat (2) J.o Pasal 121 HIR 
yaitu, tergugat dapat menyatakannya dalam surat jawaban yang 
pengajuannya bersama-sama dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari bantahan pokok perkara.



• Saat pengajuan kompetensi relatif memperhatikan Pasal 125 ayat 
(2) dan Pasal 133 HIR, pengajuannya disampaikan pada sidang 
pertama yang bersamaan dengan pengajuan jawaban pada 
materi pokok perkara.

• Apabila sidang pertama belum dajukan jawaban, tidak gugur hak 
mengajukan eksepsi kompetensi relatif (misal sidang hari pertama 
pihak penggugat atau tergugat tidak hadir) berdasarkan alasan 
yang sah atau tidak.

• Patokannya adalah saat tergugat mengajukan jawaban pertama, 
selebihnya hak pengajuan ini akan gugur.

• Ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 1340 K/Si/1971, bahwa 
eksepsi kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan 
kasasi tidak dibenarkan karena dalam Pasal 133 HIR, eksepsi 
harus diajukan pada jawaban pertama. 



• Cara pengajuan eksepsi lain, yaitu eksepsi diluar kompetensi berupa 
segala eksepsi yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh 
doktrin hukum dan praktik peradilan. Hal ini diatur dalam PAsal 136 
HIR dan Pasal 114 Rv yang berbunyi:

    “ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat 
(exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan 
dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang 
dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.”
1. Saat pengajuannya, semua eksepsi kecuali atas kompetensi 

absolut harus disampaikan bersama jawaban pertama pada pokok 
perkara, dengan ancaman apabila tidak diajukan bersamaan 
dengan jawaban, maka hak tersebut menjadi gugur.

2. Bentuk pengajuannya, dapat dilakukan secara lisan (hakim 
memerintahkan mencatat pada berita acara sidang) maupun tertulis 
(mencantumkan dalam jawaban).



PENGAJUAN EKSEPSI SEKALIGUS (Pasal 136 HIR)
• Semua eksepsi yang hendak dikemukakan harus diajukan sekaligus, 

j ika satu t idak masalah,  namun j ika lebih dar i  satu harus 
disampaikan sekaligus pada jawaban pertama.

• dilarang mengajukan eksepsi satu per satu (hanya eksepsi 
kompetensi absolut yang dapat diajukan secara tersendiri, eksepsi 
ini tidak wajib diajukan pada jawaban pertama dan secara bersama-
sama pada bantahan pokok perkara).

• Hal ini bertujuan untuk tata tertib dan efsiensi beracara, sekiranya 
undang-undang memperbolehkan secara satu per satu, maka 
tergugat dapat mendistorsi proses persidangan.

• eksepsi yang tidak diajukan sekaligus bersama pada jawaban 
pertama, dianggap gugur (eksepsi yang diajukan setelah tahap 
jawaban terlampaui, hakim tidak perlu mempertimbangkannya)



Cara Penyelesaian Eksepsi (Pasal 136 HIR)
• Penyelesaian eksepsi kompetensi, yaitu cara penyelesaian yang 

harus dilakukan hakim terhadap eksepsi kompetensi yang diajukan 
tergugat  serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang 
dapat diajukan terhadap putusan yang diambil  pengadi lan 
terhadapnya, dengan ketentuan:

1. diperiksa dan diputus sebelum memeriksa pokok perkara, artinya 
apabila tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa PN 
tidak berwenang mengadili perkara baik secara absolut maupun 
relatif maka hakim dapat menunda pemeriksaan pokok perkara 
kemudian memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu (hal ini 
bersifat imperatif)



2. penolakan eksepsi kompetensi dituangkan dalam putusan sela, 
apabila hakim berpendapat bahwa ia berwenang memeriksa dan 
mengadili perkara dengan alasan (baik relatif maupun absolut) 
maka:
ü eksepsi tergugat ditolak lalu dituangkan dalam bentuk putusan 

sela (interlocutory) 
ü amar putusan berisi penegasan, 1) menyatakan PN berwenang 

mengadili, 2) memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan 
pemeriksaan pokok perkara.

Tidak ada dasar hukum yang membenarkan hakim menunda 
penyelesaian pemeriksaan pokok perkara, hal ini logis dan 
rasional sebab hakim telah menegaskan sendiri bahwa PN 
berwenang mengadilinya.



3. Pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkan dalam bentuk 
putusan akhir (end vonis, final judgement)
Apabila eksepsi beralasan dan dapat dibenarkan hakim, maka PN 
harus mengabulkan eksepsi yang berbarengan dengan itu:
ü menjatuhkan putusan;
ü putusan berbentuk putusan akhir dengan amar:

a. mengabulkan eksepsi tergugat;
b. menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara yang 

bersangkutan.
Pasal 9 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1974 berbunyi:
“Putusan dalam mana PN menganggap dirinya tidak berhak untuk 
memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan.”



oleh karena eksepsi dikabulkan oleh hakim dan menyatakan bahwa 
PN tidak berwenang mengadili perkara, putusan yang dijatuhkan 
atas pengabulan itu dianggap sebagai putusan akhir, sehingga:
ü pemeriksaan perkara dianggap selesai, pada peradilan tingkat 

pertama;
ü pihak yang tidak puas terhadap putusan, langsung dapat 

mengajukan upaya banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 
ayat (1) UU Nomor 20 tahun 1947.

Contoh putusan MA Nomor 323K/Sip/1968, pembatalan surat izin 
perusahaan yang dikeluarkan oleh gubernur adalah wewenang 
pengadilan TUN dan tidak tepat bila dikeluarkan oleh PN.



• Penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi,  (Pasal 136 
HIR), ketentuannya:
1. diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;
2. pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok 

perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam 
putusan akhir.

Semua eksepsi kecuali yang berkenaan dengan kompetensi, 
diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan 
pokok perkara, tidak diperiksa dan diputus terpisah dengan pokok 
perkara. Oleh karena itu tidak boleh dituangkan dalam putusan sela.

Putusan MA No. 935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan absolut 
atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok 
perkara.



Penyelesaian Eksepsi Lain
1. Eksepsi dikabulkan, putusan bersifat negatif, dengan amar 

putusan: mengabulkan eksepsi tergugat, menyatakan gugatan 
penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

2. Eksepsi ditolak, putusan bersifat positif berdasarkan pokok perkara 
dengan bentuk penyelesaian:
ü  menolak gugatan penggugat, dengan demikian hak dan 

kedudukan tergugat atas objek yang disengketakan tetap sah 
menurut hukum;

ümengabulkan gugatan d ibareng i  dengan d ik tum yang 
menyatakan hak dan kedudukan tergugat atas objek sengketa, 
tidak sah dan harus dipulihkan kepada penggugat.


