
IKA KHAIRUNNISA SIMANJUNTAK



Istilah

• Hukum acara tanpa hadir
• Soepomo: acara luar hadir
• Verstek procedure (acara luar hadir) --> Civil Law, 

verstekvonnis (default judgement) --> Common Law
• Baik dalam Common Law maupun Civil Law, t idak 

terdapat perbedaan maksud dalam istilah-istilah tersebut.
• Istilah verstek juga telah masuk dalam terminologi hukum 

Indonesia.



Pengertian
• Pemberian putusan atas perkara yang disengketakan, 

yang member i  kewenangan kepada hak im untuk 
menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau 
tergugat;

• Secara teknis diar t ikan sebagai  suatu pemberian 
wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus 
perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di 
persidangan pada tanggal yang telah ditentukan.

• Putusan ini menyatakan salah satu pihak atau wakilnya 
tidak hadir, padahal sudah dipanggil secara patut;

• Ketidakhadiran salah satu pihak dalam pemeriksaan 
perkara, menimbulkan permasalahan yang menjadikan 
pemeriksaan perkara itu dapat ditunda atau diteruskan 
pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis. (Abdul Kadir 
Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia)



• Dalam Common Law dinyatakan sebagai  defaul t 
judgement, yang dapat dilakukan hakim apabila “the 
defendant did not answer to appear amd a default answer 
was entered”. 

• Apabila the defendant failed to plead or answer or failed to 
appear, maka terhadap tergugat dapat dijauhkan putusan 
verstek.

• Keba l ikannya apab i la  te rgugat  had i r  memenuh i 
persidangan, tidak boleh langsung dijatuhkan putusan 
tanpa memberikan hak kepada tergugat mengajukan 
bantahan atau pembelaan diri.



Syarat Verstek kepada Penggugat
• Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv 
1. bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan 

tanpa alasan yang sah;
2. d a l a m  p e r i s t i w a  d e m i k i a n ,  h a k i m  b e r w e n a n g 

menjatuhkan putusan verstek tanpa hadirnya penggugat, 
yang memuat diktum: a. membebaskan tergugat dari 
perkara tersebut; b. menghukum penggugat membayar 
biaya perkara.

3. terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat 
mengajukan upaya hukum apapun baik perlawanan 
(verzet), banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan 
tertutup upaya hukum;

4. upaya yang dapat  d i lakukan penggugat  ada lah 
mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru 
dengan terlebih dahulu membayar biaya perkara.



Syarat Verstek kepada Tergugat
• Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv
1. Apabila tergugat tidak datang menghadiri persidangan 

yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah (default 
without reason);

2. dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan 
verstek yang berisi diktum; a. mengabulkan gugatan 
sebagian atau seluruhnya; b. menyatakan gugatan tidak 
dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar 
hukum



Tujuan Verstek
• Agar para pihak mematuhi dan menaati tata tertib beracara, sehingga 

proses pemeriksaan penyelesaian perkara, terhindar dari anarki dan 
kesewenangan. Jika undang-undang mensyaratkan bahwa untuk sahnya 
proses pemeriksaan perkara, harus dihadiri para pihak, maka ketentuan 
ini dapat dimanfaatkan oleh tergugat yang beritikad buruk untuk 
menggagalkan penyelesaian perkara.

• Verstek merupakan antisipasi hukum yang diberikan oleh undang-
undang untuk menghindari akibat buruk yang mungkin terjadi yaitu 
apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran 
para pihak atau tergugat.

• Suatu ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat diancam dengan 
penjatuhan putusan tanpa hadir (verstek) karena sejatinya penjatuhan 
putusan ini memberikan kerugian pada kepentingan tergugat, karena 
tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi kerugian itu wajar 
ditimpakan, karena sikap dan perbuatan tergugat yang tidak menaati tata 
tertib beracara.



Syarat Acara Verstek (Tergugat) --> Pasal 125 ayat (1) HIR dan 78 Rv

• tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, secara 
singkat meliputi:

1. yang melakukan pemanggilan adalah juru sita PN (Pasal 388 
j.o Pasal 390 ayat (1) HIR), jika berada di luar yurisdiksi relatif, 
maka didelegasikan kepada juru sita di daerah hukum yang 
bersangkutan;

2. bentuknya surat panggilan (Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 (ayat (3) 
Rv) panggilan dilakukan dalam bentuk: a. surat panggilan 
(relaas), b. tidak dalam bentuk lisan (oral) karena akan 
berakibat tidak sah. Sifat lisan sangat sulit untuk dibuktikan 
kebenarannya sehingga akan merugikan tergugat.



3. cara pemangilan sah (Pasal 390 ayat (1) dan  ayat (3) HIR 
atau Pasal 6-7 Rv.  Kategori cara pemanggilan yang sah 
berupa: 
a. tempat tinggal diketahui; disampaikan kepada yang 

bersangkutan sendiri (in person) atau keluarganya, 
di lakukan di tempat t inggal  atau domisi l i  p i l ihan, 
disampaikan ke kepala desa jika yang bersangkutan atau 
keluarganya tidak diketemukan juru sita di tempat 
kediaman;

b. tempat tinggal tidak diketahui; juru sita menyampaikan 
panggilan kepada walikota atau bupati, walikota atau 
bupati mengumumkan atau memaklumkan juru sita itu 
dengan jalan menempelkan pada pintu kamar sidang PN;

c. pemanggilan tergugat di luar negeri; diatur dalam Pasal 
6-8 Rv yang telah dimodifikasi dengan bentuk jalur 
diplomatik.

d. pemanggilan tergugat yang meninggal; diatur dalam 
Pasal 390 ayat (2) HIR dan Pasal 7 Rv, apabila ahli waris 
dikenal, panggilan ditujukan ke semua ahli waris tanpa 
menyebutkan identitas satu per satu dan disampaikan di 
tempat tinggal almarhum pewaris, sedangkan apabila ahli 
waris tidak dikenal, panggilan disampaikan melalui kepala 
desa ditempat tinggal terakhir almarhum pewaris.



4. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang; agar panggilan 
sah dan patut, harus berpedoman pada Pasal 122 HIR atau 
Pasal 10 Rv yang mengatur jarak waktu antara pemanggilan 
dan hari sidang, yaitu:
a. dalam keadaan normal, digantungkan pada faktor jarak tempat 

kediaman tergugat dengan gedung PN; 8 hari: jarak tidak jauh, 
14 hari: jarak agak jauh; 20 hari: jarak jauh;

b. dalam keadaan mendesak; menurut Pasal 122 HIR, jarak 
waktu dapat dipersingkat tapi tidal boleh kurang dari 3(tiga) 
hari.

Apabila pemanggilan tidak sah, maka hakim tidak dapat 
menjatuhkan putusan verstek dan tidak dapat memeriksa 
dengan hukum acara verstek.



Putusan MA No 838K/Pdt/1975 yang diputuskan secara 
t i dak  tepa t  ka rena  pemangg i l an  te rguga t  be lum 
dilaksanakan secara sempurna.
ü tanggal 18/7/1970: panggilan disampaikan kepada istri 

tergugat karena tergugat tidak berada ditempat;
ütanggal 19/7/1970: istri tergugat menyampaikan kepada 

PN secara tertulis bahwa tergugat bertugas ke Bandung 
dan meminta sidang diundur pada 21/7/1970;
üselain itu ada surat dari Kodam II BB yang menyatakan 

bahwa tergugat sedang bertugas ke Bandung.
Kasus demikian tidak dapat dikatakan bahwa tergugat 
tidak datang tanpa alasan, karena dengan jelas PN 
diberitahu perihal ketidakhadira tergugat. solusi atas ini 
adalah dengan pengunduran hari sidang, bukan dengan 
putusan verstek.



• Tidak hadir tanpa alasan yang sah;
syarat kedua ini ditegaskan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yang 
menyatakan bahwa:
1. tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa;
2. tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak 

mewakilinya;
3. tergugat telah dipanggil secara patut tapi tidak menghirakan dan 

menaati panggilan tanpa alasan yang sah;
4. da lam kasus  demik ian ,  hak im dapa t  dan  berwenang 

menjatuhkan putusan verstek.



Alasan yang Sah
üPenerapan alasan yang sah; tidak diatur dalam Pasal 125 

ayat (1) HIR. Namun bertitik tolak pada prinsip fair trial, 
tidak adil menghukum tergugat dengan putusan verstek 
apabila ketidakhadirannya disebabkan pada alasan yang 
masuk akal (common sense) secara objektif.

  Alasan yang dianggap sah pada umumnya berupa:
a. sakit yang dikuatkan dengan keterangan dokter;
b. berada diluar kota atau luar negeri yang didukung 

dengan surat keterangan dari pihak yang kompeten 
untuk itu

c. sedang melaksanakan tugas menjalankan perintah 
atasan yang tidak dapat ditinggalkan.



Siapa yang Berwenang Menilai Alasan yang Sah?
• Diterima atau tidaknya suatu alasan ketidakhadiran ditentukan 

oleh hakim.
• Penggugat boleh mengajukan pendapat bahwa alasan itu tidak 

sah secara ob jekt i f  dan meminta  kepada hak im untuk 
menerapkan acar verstek, namun yang berhak menilai dan 
mempertimbangkan adalah hakim

• Ukuran yang digunakan hakim sebagai patokan adalah 
pendekatan objektif dan masuk akal, lalu dihubungkan dengan 
prinsip fair trial yaitu pelaksanaan keseluruhan proses peradilan 
yang jujur, sejak awal sampai akhir penyelesaian.



• Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi
ü berdasarkan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 121 HIR, hukum acara 

memberi hak kepada tergugat mengajukan eksepsi kompetensi 
(exceptie van onbevoegdheid) baik absolut berdasarkan Pasal 134 
HIR atau relatif bersadarkan Pasal 133 HIR.

ü Apabila tidak dilakukan eksepsi atas kompetensi namun tergugat tidak 
hadir pada persidangan berdasarkan alasan yang sah maka hakim 
dapat langsung menjatuhkan putusan verstek berdasarkan hukum 
acara verstek.

ü Jika tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi yang menyatakan 
PN tidak berwenang menghadiri perkara secara absolut atau relatif, 
maka:
a. hakim tidak boleh langsung menerapkan acara verstek, meskipun 

tergugat tidak hadir memenuhi panggilan;
b. dengan adanya eksepsi tersebut, tidak perlu dipersoalkan alasan 

ke t i dakhad i r an  ka rena  ekseps i  m en j ad i  das a r  a l as an 
ketidakhadiran.



• Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses 
pemeriksaan yang mesti dilakukan hakim menurut Pasal 125 ayat 
(2) HIR, sebagai berikut:

a. Wajib lebih dulu memutus eksepsi ;  dengan cara 1) 
mendengarkan tanggapan penggugat atas eksepsi yang 
diajukan tergugat; 2) berbarengan dengan itu, memeriksa dan 
memutus eksepsi tersebut.

b. Eksepsi  dikabulkan pemeriksaan berhent i ;  hak im 
menjatuhkan putusan akhir,  diktum putusan berbunyi 
menyatakan diri tidak berwenang mengadili dan menyatakan 
gugatan tidak dapat diterima. Terhadap ini dapat diajukan 
banding (Pasal 9 ayat (2) UU No 20/1970);

c. Eksepsi ditolak, dilanjutkan dengan acara verstek. Hal ini 
mengakibatkan PN berwenang memutus dan memeriksa 
perkara, penolakan dituangkan dalam putusan sela dengan 
amar: 1) menolak eksepsi tergugat; 2) menyatakan berwenang 
mengadili perkara. Berbarengan dengan penolakan itu, hakim 
melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan pemeriksaan 
dilakukan dengan acara verstek dengan putusan verstek.



Penerapan Acara Verstek Tidak Imperatif (Pasal 126 HIR)

• Kehadiran tergugat dipersidangan adalah suatu hak, 
bukan kewaj iban imperat i f .  Hukum menyerahkan 
sepenuhnya apakah tergugat akan menggunakan hak 
tersebut atau tidak.

• Undang-undang tidak memaksakan penerapan acara 
v e r s t e k  s e c a r a  i m p e r a t i f .  H a k i m  t i d a k  h a r u s 
menjatuhkannya apabi la  tergugat  t idak hadi r  d i 
persidangan. 

• Penerapannya bersifat fakultatif yang kepada hakim 
diberikan kebebasan untuk menerapkannya atau tidak.



• Sifat Penerapan Putusan Verstek sebagai berikut:
1. Ketidakhadiran tergugat dalam sidang pertama langsung 

memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan 
putusan verstek; berdasarkan prinsip fair trail hal ini 
kurang layak, jika hakim bijaksana maka yang akan 
dipilih hakim adalah memberi kesempatan lagi kepada 
tergugat untuk hadir dipersidangan dengan cara 
mengundurkan pemeriksaan;

2. Mengundurkan sidang dan memanggil tergugat sekali 
lagi; berbarengan dengan ini, hakim memerintahkan 
kepada juru sita untuk memanggil tergugat kali kedua, 
agar datang menghadiri persidangan pada tanggal yang 
ditentukan. Pihak yang datang cukup diberitahu.



Batas Toleransi Pengunduran
• Tidak diatur dalam Pasal 126 HIR mengenai batas kebolehan pengunduran 

pemeriksaan. Hanya diatur mengenai memerintahkan pengunduran namun tidak 
menentukan pembatasan berapa kali dapat dilakukan.

• Ketiadaan pengaturan akan menyebabkan pembenaran pengunduran yang tidak 
terbatas, namun buruknya:
1. bercorak anarkis dan sewenang-wenang terhadap penggugat;
2. bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya murah (Pasal 4 

ayat (2) UU 14/1970);
3. bertentangan dengan asas impersialitas dan perlakuan yang sama (equal 

treatment);
4. dapat ditafsirkan sebagai tindakan keberpihakan kepada tergugat di satu sisi 

dan mengabaikan kepentingan penggugat di sisi lain.
• Perlu ditetapkan batas toleransi pengunduran secara hukum dan moral, minimal 2 

kali dan maksimal 3 kali.
• Pasal 126 HIR diubah sifatnya menjadi imperatif setelah pengunduran yang ketiga 

kali. Apabila tidak, hakim dianggap tidak peka menjawab panggilan rasa keadilan.



Penerapan Acara Verstek Apabila Tergugat Lebih 
Dari Satu
1. Pada sidang pertama semua tergugat tidak hadir, langsung 

d i te rapkan acara  vers tek ;  dapa t  juga  d i laksanakan 
pengunduran.

2. Pada sidang berikut semua tergugat tetap tidak hadir, dapat 
diterapkan acara verstek; Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 dan 
127 HIR memberikan pilihan:
a. menerapkan acara verstek berdasarkan Pasal 125 ayat (1) 

jo. 126;
b. m e n g u n d u r k a n  p e r s i d a n g a n  s e k a l i  l a g i  s e r a y a 

memerintahkan juru sita memanggil para tergugat untuk 
ketiga kalinya;

Apabila pemanggilan sudah ketiga kalinya, para tergugat tetap 
tidak hadir tanpa alasan yang sah maka:
a. hakim dapat menerapkan acara verstek dan menjatuhkan 

putusan verstek;
b. dalam hal ini tidak ada kelayakan lagi untuk mengundurkan 

persidangan keempat kalinya



3. Salah seorang tergugat t idak hadir,  s idang waj ib 
diundurkan dengan syarat:
a. secara imperatif pemeriksaan diundurkan, misal 5 

tergugat namun yang tidak hadir satu dua orang, maka 
tidak ada pilihan selain:

• mengundurkan persidangan ke hari lain;
• memerintahkan untuk memanggil tergugat yang tidak 

hadir agar hadir pada sidang berikutnya, sedang yang 
hadir cukup diberitahukan;

b. tidak boleh memeriksa tergugat yang hadir dan tidak 
boleh menjatuhkan putusan verstek kepada yang tidak 
hadir; yang harus dilakukan adalah mengundurkan dan 
memanggil sekali lagi.

c. tetap tidak hadir pada sidang berikutnya, proses 
pemeriksaan dilangsungkan secara kontradiktor 
(contradictoir).



Pemeriksaan dilangsungkan secara kontradiktor 
(contradictoir/ op tegenspraak)

• merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan 
efektivitas dan efisiensi;

• melangsungkan proses pemeriksaan terhadap para 
penggugat yang hadir dengan kontradiktor;

• sedangkan bagi yang tidak hadir, pemeriksaan berlaku 
baginya tanpa bantahan terhadap dalil penggugat, 
yang berakibat tergugat tersebut dianggap mengakui 
dalil penggugat.

• akan tetapi meskipun proses pemeriksaan dianggap 
berlaku kepada tergugat yang tidak hadir, hakim wajib 
memerintahkan untuk memanggi l  pada sidang 
berikutnya sehingga padanya terbuka kesempatan 
untuk mengajukan bantahan apabila dia menghadiri 
persidangan.



4. Salah seorang atau semua tergugat yang hadir pada 
sidang pertama, tidak hadir pada sidang berikut, tetapi 
tergugat yang dahulu tidak hadir, sekarang hadir, maka 
kemungkinan yang terjadi adalah:
a. mengundurkan persidangan;
b. melangsungkan persidangan secara kontradiktor;
c. salah seorang tergugat terus menerus tidak hadir 

sampai putusan dijatuhkan, proses pemeriksaan 
kontradiktor.



Saat Putusan Verstek Diucapkan
• apakah pada sidang pertama atau sidang berikutnya?
• Penjelasan pada Himpunan Tanya Jawab Raker MA 

dengan Pengadilan Tingkat Banding Tahun 1978 dengan 
beracuan pada Pasal 125 ayat (1) HIR:

1. Putusan verstek harus diucapkan pada saat itu juga;
2. ka lau s idang d i tunda a tau d iundur  lag i  un tuk 

memeriksa saksi-saksi, maka tergugat harus dipanggil 
kembali.

Putusan verstek yang dibacakan dan dijatuhkan di luar hari 
itu, bersifat tidak sah (illegal), karena bertentangan dengan 
tata tertib beracara (undue process) yang berakibat 
putusan batal demi hukum (null and void).



• Jika hakim ragu-ragu atas kebenaran dalil gugatan, 
sehingga diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau alat 
bukti lain, tindakan yang tepat dilakukan adalah:
1. mengundurkan persidangan sekaligus memanggil 

tergugat, sehingga dapat direalisasi proses dan 
pemeriksaan kontradiktor;

2. menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum: 
menyatakan gugatan tidak dapt diterima atas alasan 
dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil 
gugatan tidak mempunyai dasar hukum.



Bentuk Putusan Verstek
• mengabulkan gugatan penggugat; seluruh gugatan atau 

mengabulkan sebagian saja;
• menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
• menolak gugatan penggugat.


