
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Indonesia adalah Negara Hukum.
1
 Setiap orang yang melakukan interaksi ada 

yang menimbulkan akibat hukum dan yang tidak menimbulkan akibat hukum. 

Dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, terdapat banyak 

peristiwa hukum salah satunya yaitu perbuatan melawan hukum. 

Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah perbuatan melawan 

hukum dalam bidang keperdataan. perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 

1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan “Tiap 

perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut tanggungannya. salah satu perbuatan melawan hukum yaitu 

menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seizin pemilik yang 

menimbulkan sengketa.  

Jika seseorang merasa haknya dirugikan oleh orang lain maka dapat  di 

selasaikan dengan dua cara yaitu dengan penyelesaian diluar pengadilan (non 

litigasi) dan penyelesaian melalui pengedilan (litigasi). Penyelesaian di luar 

pengadilan dinamakan dengan Alternatif  Dispure Resolution (ADR). ADR adalah 

penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan dilakukan secara damai. Namun 

apabila penyelesaian diluar pengadilan yang di lakukan tidak berhasil maka dapat 

                                                           
1
 Indonesia,Undang-undang Dasar Tahun 1945 



2 
 

diselesaikan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan untuk mendapatkan 

keadilan dengan seadi-adilnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. 

Dalam yurisprudensi sebagai mana Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 

1967 N0o. 201 K/Sip/1974.5 suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, 

dalam pengrtian masih terdapat orang-orang atau badan hukum lain yang harus 

ikut digugat, maka gugatannya demikian dinyatakan tidak dapat di terima.  

Dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan yang di tunjukan penggugat agar 

dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, 

salah satu alasan yaitu  adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. 

selain itu gugatan yang dapat dikabulkan oleh hakim apabila gugatan tersebut 

telah memenuhi syarat materil dan syarat formil. Dalam hukum acara perdata 

syarat adalah bagian terpenting dalam untuk memudahkan hakim dalam 

memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Sebagimana telah ditentukan dalam 

Keputusan Mahkamah Agung RI No; 27k/sip/1970 tertanggal 12 Desembar 1970 

yaitu apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti 

tidak dipenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak 

dapat diterima. 

Salah satu bentuk cacat formil yaitu gugatan eror in persona dalam bentuk 

Plurium Litis Consurtium atau gugatan kurang pihak yang dimana masih ada 

pihak yang yang harus ditarik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, 

apabila dalam suatu gugatan terdapat Plurium Litis Consurtium maka gugatan 

tidak dapat diterima. 
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Pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan terdapat proses jawab 

menjawab dari para pihak yang berperkara, terutama tergugat sebagai orang yang 

di persalahkan oleh penggugat. bantahan atau tangkisan tergugat dalam suatu 

gugatan disebut “Eksepsi” adalah jawaban dari jawaban tergugat dari dalil-dalil 

gugatan yang diajukan oleh penggugat. Eksepsi pada pokoknya adalah bantahan-

bantahan yang berkaitan dengan keabsahan formal dari isi gugatan. Dasar hukum 

mengenai eksepsi pada perdata telah diatur dalam Herzein Indonesia reglemen 

(HIR) dan Wetboek op Burgerlijke Rechtvordering (Rv). 

Pertimbangan hakim adalah aspek terpenting untuk mewujudkan nilai dari 

suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et hobo) dan 

mengandung kepastian hukum. Dalam Pasal 184 Ayat (2) HIR menyatakan bahwa 

“ dalam putusan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pasti, 

peraturan itu harus disebutkan. Selain Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa 

“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat 

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum untuk mengadili.” 

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PN.Tob yang bertindak sebagai penggugat I 

yaitu Syafi Hi.surabaya dan yang bertindak sebagai penggugat II yaitu Arfa Hi, 

Surabaya sedangkan yang ditarik sebagai tergugat adalah PT. Nusa Halmahera 

Minerals (PT.NHM). Dalam putusan tersebut gugatan yang diajukan oleh pihak 

tergugat terdapat kecacatan formil berupa Plurium Litis Consurtium atau gugatan 
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kurang pihak tetapi hakim yang menengani perkara mengabulkan gugatan dan 

menolak eksepsi yang di ajukan oleh pihak tergugat.  

Pada perkara perdata Nomor 94/Pdt.G/2019/PN.Tob. dalam gugatan tersebut 

mempermasalahkan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penguasaan 

terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dengan mengabaikan perjanjian sewa 

menyewa antara penggugat dan tergugat. Selain itu, tergugat juga telah semena-

mena melakukan penebangan terhadap pohon kelapa dan pohon pisang tanpa hak 

dan tanpa izin dari para penggugat sehingga penggugat mengalami kerugian 

materiil dan imateril. Kerugian materil yang harus dibayar oleh tergugat sebesar 

Rp.9.500.000.000 (sembilan miliyar lima ratus juta rupiah), sedangkan 

kerugian imateril yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp. 20.000.000.000 

(dua puluh miliyar rupiah 

Pihak tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan yang 

diajukan oleh penggugat masih kurang pihak tergugat seharusnya Pemerintah 

Desa Tomabaru yang sekarang menjadi Desa Balisosang Kec. Malifut harus diikut 

sertakan sebagai tergugat karena karena pembangunan yang dilakukan oleh 

penggugat diatas tanah yang tersebut telah memperoleh izin lokasi 

No.SK.IL/03/BPN-MU/1998 tertanggal 14 maret 1998 yang dikeluarkan oleh 

Kantor Pertanahan Kebupaten Maluku Utara clan sertifikat hak guna bangunan 

No. 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kebupaten Maluku Utara tanggal 

16 juni 1998 sehubung dengan tanah milik penggugat dengan luas 26.095m
2
 ( 

“SHGB No.1”). Hak milik adat tersebut secara sah dilepaskan oleh pemerintah 

Desa Tomabaru sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan Pelepasan Hak 
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Atas Tanah tertanggal 27 juni 1997 yang telah dilegelesir oleh camat kao clan 

terdaftar dengan Legahsasi No. 138/01/1997 (“SP2HAT”)  kepada tergugat. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan 

menulis hukum mengenai Eksepsi Plurium litis constrium dalam persidangan 

perkara perbuatan melawan hukum. Dalam penulisan penelitian hukum yang 

berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PLURIUM LITIS 

CONSURTIUM (KURANG PIHAK) PADA PERKARA PERBUATAN 

MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor.94/Pdt.G/2019/PN 

Tob.)”  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pada Perkara No. 94/Pdt.G/2019/ 

PN Tob? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim menolak Eksepsi Tergugat Tentang 

Plurium Litis Consurtium (kurang pihak) dalam perkara perbuatan 

melawan hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.94/Pdt.G/2019/PN 

Tob)? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah diuraikan diatas adalah: 
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1. Untuk Mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa pada Perkara 

No. 94/Pdt.G/2019/ PN Tob. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim menolak Eksepsi 

Tergugat Tentang Plurium Litis Consurtium (kurang pihak) dalam 

perkara perbuatan melawan hukum (Studi Kasus Putusan 

Nomor.94/Pdt.G/2019/PN Tob? 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain; 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk menambah 

khazana ilmu pengetahuan dan pustaka ilmu hukum terutama bagi 

hukum acara perdata yang berkaitan dengan gugatan yang bersifat 

plirium litis consortium (kurang pihak). Serta, penelitian ini juga 

memberikan suatu sumbangsih pemikiran atau referansi bagi peneliti-

peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Plurium 

litis consortium. Mengingat masih kurang referensi yang membahas 

tentang Gugatan Plurium Litis Consurtium. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil Penelitian ini diharapkan daapat memberikan pemahaman 

kepada masyarakat luas, terutama pihak yang berperkara di pengadilan 

dalam membuat gugatan perlu di perhatiak formalitas dalam menulis 

sebuat gugatan. 


