
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Hukum Acara Perdata terdapat dua perkara, yakni perkara

permohonan  dan  perkara  gugatan.  Dalam  perkara  gugatan  sekurang-

kurangnya ada  dua  pihak  yang berperkara,  yakni  penggugat  dan  pihak

tergugat, dimana pihak yang satu merasa dirugikan haknya oleh pihak lain,

yang dalam hal ini penggugat dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan

Negeri.

Didalam  acara  Perkara  Perdata  ada  kalanya  pihak  yang  lain

mempunyai rasa khawatir, terhadap barang yang menjadi sengketa, yakni

apabila  selama  pemeriksaan  perkara  perdata  pihak  tergugat  berusaha

mengalihkan haknya kepada orang lain atau bermaksud menjadi  barang

tersebut,  maka HIR memberi  kemungkinan bagi  pihak penggugat untuk

minta  supaya barang-barang tidak bergerak milik  tergugat  disita  dahulu

sebagai sita jaminan. Sita jaminan ini dinyatakan sah dan berharga menjadi

sita eksekutorial apabila sita itu dilakukan sebelum putusan itu dijatuhkan.

Pelaksanaan  putusan  merupakan  suatu  tindakan  hukum  yang

dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara,

yang  mana  tindakan  ini  dilakukan  untuk  memenuhi  tuntunan  pihak

penggugat kepada pihak tergugat.
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Diskusi baru dapat dilakukan apabila putusan pengadilan itu telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebab tidak semua putusan pengadilan

itu dapat dijalankan, sehingga hanya putusan pengadilan yang mengandung

perintah untuk melakukan suatu perbuatan saja yang dapat dijalankan.

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata

:

1. Eksekusi  yang diatur  dalam  pasal  196  HIR dan  seterusnya  dimana

seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR dimana seseorang dihukum

untuk melaksanakan suatu perbuatan.

3. Eksekusi Riil, yang dijalankan didalam praktek banyak dilakukan akan

tetapi tidak diatur dalam HIR.1)

Apabila amar putusan berbunyi adanya penghukuman pembayaran

sejumlah  uang  yang  berarti  penghukuman,  pembayaran  hutang  kepada

pihak penggugat, yang mana pihak tergugat harus melunasi sampai batas

waktu  tertentu.  Sehingga  apabila  sampai  batas  waktu  tertentu,  pihak

tergugat tidak mau secara suka rela untuk melunasi hutang (prestasinya)

sesuai amar putusan meskipun sebelumnya telah diadakan peringatan atau

teguran yang merupakan tahap proses awal eksekusi, tetapi pihak tergugat

tetap enggan untuk menjalankannya, maka pengadilan berwenang untuk

melaksanakan  putusan  secara  paksa  dengan  jalan  bantuan  kekuatan

hukum.

1 ) Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum-hukum Acara Perdata
Dalam Teori dan Praktek, Alumni, Bandung, 1986, hal 99-100. 
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Pelaksanaan putusan yang merupakan tindakan paksa dengan jalan

bentuan kekuatan hukum itu, pada prinsipnya dengan cara penjualan lelang

harta kekayaan tergugat didepan umum. Dan hasil penjualan lelang harta

kekayaan nanti  akan dibayarkan kepada pihak penggugat sesuai  dengan

jumlah  yang  disebutkan  dalam  amar  putusan.  Sehingga  lelang  dapat

dikatakan sarana untuk memaksa seseorang yang telah diputus pengadilan

untuk memenuhi prestasinya.

Pelaksanaan  lelang  yang  merupakan  salah  satu  akibat  dari  pada

putusan  pengadilan,  karena  pihak  tereksekusi  tidak  mau  memenuhi

kewajibannya  untuk  melaksanakan  amar  putusan  itu,  diatur  dalam

peraturan  lelang  tanggal  28  Februari  1908  (L.N.  1908  No.  189)  dan

Intruksi  lelang  (L.N.  1908  No.  190).  Apabila  dilihat  dari  tahun

pembuatannya, peraturan ini sampai sekarang masih relevan dan memadai

sabagai  sarana  yang  mengatur  tertib  pelaksanaan  penjualan  lelang,

sehingga  dalam  pelelangan  barang  itu  akan  dijalankan  maka  harus

menggunakan ketentuan-ketentuan dari pada peraturan itu.

Kemudian didalam pelaksanaan putusan hakim yang mengharuskan

menjual  lelang  barang  tidak  bergerak  milik  tereksekusi  seringkali

terhambat  dengan  adanya  perlawanan  dari  pihak  kontra  pensitaan

eksekutorial.  Dalam  pasal  208  HIR  :  “(1)  Peraturan  dalam  pasal  208

tersebut diatas, juga berlaku terhadap perlawanan dari pihak ketiga, atas

dasar hak milik, terhadap eksekusi itu.2)

2 ) Hapsoro Hadiwidjoyo, SH, Prof. Hukum Acara Perdata Membaca dan Mengerti HIR, BPK,
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982, Hal. 134
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Dari  pasal  tersebut  diatas  yang merupakan  hal  penawaran  pihak

ketiga  untuk  melawan  pensitaan  barang  yang  akan  dijual  dengan

menyatakan bahwa barang disita itu adalah milik pihak pelawan. Jadi hal

ini tidak hanya debitur, akan tetapi orang lain sebagai pihak ketiga dapat

mengajukan perlawanan terhadap eksekusi.

Seperti contoh kasus yang sekarang ini terjadi didaerah Tangerang.

Danya kasus sita jaminan atau pelaksanaan eksekusi sebuah tanah warga

yang mendapat  perlawanan  dari  warga  setempat.  Kasus  itu  merupakan

perlawanan  salah  satu  warga  terhadap  seseorang  pengusaha  yang

dinyatakan oleh pengadilan setempat dimenangkan oleh pengusaha.

Kasus itu bermula slah satu warga Tangerang yang bernama Indra

Gunawan  meminjam  uang  kepada  pengusaha  tersebut  dengan  jaminan

tanah.  Kemudian  dengan  habis  masa  pengembaliannya  yang  telah

disepakati  pihak  Indra  (Debitur)  tidak  bisa  mengembalikan  hutangnya

kepada  pengusahatersebut  (Kreditur).  Perkara  tersebut  kemudian

diselesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri  Tangerang. Dan dalam

putusannya  Hakim  Pengadilan  menyatakan  perkara  dimenangkan  oleh

pengusaha atau dikabulkannya gugatan pengusaha tersebut.

Tetapi didalam pelaksanaan putusan eksekusi atau dilakukannya sita

jaminan mendapat perlawanan dari pihak Indra dengan dibantu oleh warga

setempat.  Perlawanan  itu  berupa  menghalang-halangi  para  juru  sita

pengadilan  dan  menyerang  para  petugas  tersebut  sampai  terjadi  kejar-

4



kejaran  di  areal  sawah.  Pada  akhirnya  juru  sita  gagal  melaksanakan

tugasnya.

Selanjutnya  berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa

apabila  pelawan  dapat  membuktikan  dalil  perlawanannya,  dan

perlawanannya itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, maka hal ini dapat

mengakibatkan  ditundanya  pelaksanaan  putusan,  atau  sebaliknya  dalil

perlawanan  tidak  dapat  dibuktikan  maka  eksekusi  terus  dilaksanakan.

Sehingga untuk  mengetahui  ditolak  atau  tidaknya perlawanannya maka

perkara  perlawanan  harus  diperiksa  dan  diputuskan  dalam  sidang

pengadilan.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan

kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata

cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi

tiada  lain  adalah  tindakan  yang  berkesinambunngan  dari  keseluruhan

proses  acara  perdata.  Eksekusi  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak

terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung  dalam

HIR atau RBG.

Sehubungan dengan hal  tersebut  prosedur  atau  tata  cara  eksekusi

khususnya terhadap eksekusi  Riil  berdasarkan pada ketentuan pasal 200

ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) R.bg dan pasal 1033 RV.

Tata  cara  eksekusi  Riil  yang dirumuskan  dalam  pasal  1033  RV,

sehubungan dengan putusan pengadilan antara lain :

1. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
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2. Pihak  yang  kalah  (Tergugat)  tidak  mau  mentaati  dan  memenuhi

putusan secara sukarela.

3. Eksekusi Riil baru dapat dijalankan setelah melampaui tenggang waktu

peringatan.

4. Mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi.

5. Panitera atau juru sita menjalankan perintah eksekusi Riil.

Dari pasal-pasal tersebut diatas sebagai landasan untuk menjalankan

eksekusi dalam praktek peradilan. Tata cara yang diatur di dalam pasal-

pasal  tersebut  juga  dikemukakan  sebagai  aturan  formal  menjalankan

eksekusi  Riil  tentang  pengosongan,  pembongkaran  maupun  melakukan

atau tidak melakukaan sesuatu.

Pada umumnya eksekusi Riil adalah upaya hukum yang mengikuti

persengketaan  hak  milik  atau  persengketaan  hubungan  hukum  yang

didasarkan  atas  perjanjian  jual  beli,  sewa  menyewa,  atau  perjanjian

melaksanakan  suatu  perbuatan,  namun  dalam  eksekusi  Riil  untuk

melakukan  sesuatu  dapat  diganti  dengan  nilai  sejumlah  yang  apabila

Tergugat dengan menjalankan perbuatan yang dihukumkan dalam waktu

tertentu yang dalam hal ini melakukan pengosongan rumah.

A  digugat  oleh  B  yang telah  menguasai  tanah  beserta  rumahnya

selama 10 (sepuluh) tahun dengan cara melawan hukum. Dalam gugatan

seperti  itu  bisa  saja  B mengajukan gugatan tentang pengosongan tanah

yang dibarengi  dengan gugatan ganti  rugi  sejumlah uang atas  tanah itu

selama dikuasai dan diusahakan oleh A.
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Atas  gugatan  itu  Pengadilan  dapat  mengabulkan  gugatan  untuk

menghukum A mengosongkan tanah dan rumah perkara dan sekaligus pula

menjatuhkan  putusan  yang  menghukum  A  untuk  membayar  ganti  rugi

sejumlah  uang.  Dalam  hal  ini  terjadi  penggabungan  eksekusi  Riil  dan

pembayaran sejumlah uang terhadap tergugat A dengan cara memaksakan

pengosongan dan eksekusi  pembayaran ganti  rugi. Sehingga di samping

eksekusi  Riil  atas  tanah  berperkara  tersebut,  sekaligus  bersamjaan  pula

dengan eksekutorial beslag atau harta kekayaan. Tergugat A, guna dijual

lelang  untuk  memenuhi  jumlah  pembayaran  ganti  rugi.  Jadi  atas  dasar

sengketa  milik  bisa  saja  dalam sengketa  itu  melekat  eksekusi  Riil  dan

eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Sebaliknya  paas  sengketa  hubungan  hukum hutang  piutang  tidak

mungkin  melekat  eksekusi  Riil.  Tidak  mungkin  terjadi  pendempetan

eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan eksekusi Riil  pada sengketa

hutang piutang kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 200 ayat (11) HIR.

Bertitik  tolak  dari  uraian  tersebut  diatas,  maka  penulis  terdorong

untuk mengadakan penelitian mengenai eksekusi Riil tentang tata cara dan

faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  putusan  perkara  perdata

dalam praktek khususnya tentang eksekusi Riil.

Jadi  dengan  demikian  mengingat  hal-hal  tersebut  diatas  penulis

mengambil  judul  “ PELAKSANAAN  PUTUSAN  PENGADILAN

ATAU  EKSEKUSI  TERHADAP  BENDA  JAMINAN  BERUPA

BENDA TETAP DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA “
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B. Perumusan Masalah 

Pelaksanaan pada masa sekarang ini sudah tidak dapat dipisahkan

dari  kesibukan  pelayanan  peradilan,  sesuai  dengan  semakin

berkembangnya  perumbuhan  lalu  lintas  tindakan  perekonomian  pada

masyarakaat, sehingga perjanjian hutang piutang dan perkreditan ini sering

terjadi permasalahan pada masyarakat. Juga dengan adanya Grosse Akta

Hipotik maaupun pernyataan hutang yang semakin luas, hal ini merupakan

faktor  penyebab  sering  terjadinya  penjualan  barang  jamnan.  Sehingga

untuk lebih jelasnya ada beberapa pokok permasalahan yang penulis ajkan

dalam menyusun skripsi.

Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana  pelaksanaan  eksekusi  benda  tidak  bergerak  sebagai

jaminan hutang ?

2. Problem  atau  masalah  apa  yang  muncul  dan  cara  penyelesaiannya

dalam  pelaksanaan  eksekusi  benda  tidak  bergerak  sebagai  jaminan

hutang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penulis  ingin  mengetahui  beegaimana  prosedur  atau  tata  cara

pelaksanaan eksekusi benda tidak bergerak sebagai jaminan hutang.

2. Untuk mengetahui problem yang muncul dalam eksekusi.

8



3. Untuk  mengetahui  bagaimana  penyelesaian  terhadap  problem  yang

muncul dalam eksekusi benda tidak bergerak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis harapkan dapat memberikan

informasi terhadap masyarakat.

2. Bagi Institusi

Sebagai  bahan  masukan  bagi  lembaga  atau  instansi  terkait  yang

membutuhkan dan ingin mengetahui pelaksanaan putuan pengadilan atau

eksekusi terhadap benda jaminan berupa benda tetap.

3. Bagi Ilmu Hukum

Dapat  memberikan  sumbangan  terhadap  pengembangan  Ilmu  Hukum,

khususnya di bidang Hukum Acara Perdata.

E. Metode Penelitian

Untuk  memperoleh  data  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan,

penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan
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Dalam  usaha  memahami,  memaparkan  dan  menjalankan  masalah  yang

disebutkan diatas, maka penulis menggunakan pendekataan yang bersifat

yuridis  sosiologis  atau  empiris  yang  terdiri  dari  penelitian  terhadap

identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

penelitian yang bersifat deskriptis dengan tujuan memberikan gambaran,

melukiskan  dan  memaparkan  mengenai  eksekusi  barang tidak  bergerak

sebagai jaminan hutang.

3. Data Penelitian

a. Data Sekunder, terdiri dari ;

1. Data Hukum Primer

Yaitu  data  hukum  yang  mengikat  yang  berupa  peraturaan

perundang-undangan yang meliputi :

a. HIR : Heet Herziene Indonesie Reglement

b. Rbg : Rech Reglement voor de Buitengen We stant

c. BW (KUHP perdata)

d. peraturan Lelang dan Intruksi Lelang (Stb. 1908, No. 190) Jo L.N.

1940 No. 56

2. Data Hukum Sekunder

Yaitu data hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku ilmiah atau
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literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah eksekusi barang

tidak bergerak sebagai jaminan hutang.

3. Data Hukum Terssier

Yaitu  data  hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan

terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang

berupa :

a. Kamus Hukum

b. Kamus Indonesia

c. Kamus bahasa Inggris

b. Data Primer, terdiri dari :

1) Lokasi penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi  ini  penulis memilih  lokasi  wilayah

penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam hal ini pihak

yang dijadikan subjek penelitian adalah :

a) Hakim, dalam hal ini hakim yang memutuskan perkara. Hakim

Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa hakim tersebut

berwenang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara, yang

mana diputus dengan putusan condematur.

b) Panitera, dengan pertimbangan senagai pejabat berwenang atas

hak pelaksanaan eksekusi benda tidak bergerak (tetap).

4. Metode Penelitian
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1) Metode Observasi (Pengamatan)

 Adalah metode yang dilakukan secara sengaja dan sistematis dengan

melakukan pencatatan-pencatatan dengan maksud untuk mempengaruhi

hal-hal  yang  berhubungan  dengan  proses  pelaksanaan  putusan

(eksekusi) barang tidak bergerak sebagai jaminan hutang di Pengadilan

Negeri Surakarta.

2) Metode Interview

Metode yang penulis pergunakan dalam hal ini adalah interview secara

langsung,  bebas  terpimpin  maksudnya  adalah  bahwa  unsur-unsur

kebebasan  masih  dipergunakan,  dengan  harapan  agar  ada  kebenaran

yang  akan  memberikan  kesempatan  untuk  meghindari  kekuatan

interview  sehingga  dapat  mempermudah  dan  memperlancar

diperolehnya data secara mendalam, lengkap dan benar-benar.3)

5. Metode Analisa Data

Didalam  analisa  data  ini,  penulis  mempergunakan  metode  penganalisis

secara kualitatif,  karena tata cara penelitian yang dihasilkan adalah data

deskriptif. Maksudnya apa yang dikatakan responden secara tertulis atau

lisan, dan pelaku yang nyata diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian

yang utuh.

Selanjutnya data  tersebut  akan dianalisa  secara kualitatif  normatif  yaitu

dengan  cara  mendiskusikan  norma  yuriprudensi  dan  literatur-literatur

dengan  data  yang diolah.  Dan  kemudian  disusun  secara  sistematis  dan

diambil suatu kesimpulan yang diharapkan akan menghasilkan suatu lmu

3) Ronny Hantyo Soemitro, Metologi penelitian Hukum, Ghalia Indonesia. Jakarta, 198, Hal. 73
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pengetahuan baru tentang ilmu hukum dalam penegakan yang berbentuk

skripsi.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah –

masalah  yang  diajukan,  maka  dalam  pembahasan  skripsi  ini,  penulis

membaginya dalam beberapa bab dan  bagian-bagaian.  Untuk  lebih  jelasnya

akan penulis sebutkan perBab dan bagian-bagiannya, yaitu sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Mengenai Putusan

1. Pengertian Putusan

2. Bentuk-bentuk Putusan

3. Macam-macam Putusan

4. Kekuatan Mengikatnya

B. Tinjauan Mengenai Eksekusi

1. pengertian Eksekusi
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2. Macam-macam Eksekusi

3. Cara-cara Eksekusi

C. Tinjauan Mengenai Benda Tidak Bergerak

1. Pengertian Benda Tidak Bergerak

2. Macam-maacam Benda Tidak Bergerak

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan eksekusi benda tidak bergerak sebagai jaminan

hutang.

2.  Problem  atau  masalah  yang  muncul  dan  cara

penyelesaiannya dalam pelaksanaan  eksekusi  benda  tidak

bergerak sebagai jaminan hutang.

Bab IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran 
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