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ABSTRAK 

PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA 
JAMINAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA 

 (Study Kasus Pengadilan Negeri Surakarta) 

 

ARIEF SHIDDIQ NUGROHO, C 100 070 107, JURUSAN ILMU HUKUM, 
FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 
2013 

Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih mendalami dan memahami 
bagaimana cara melakukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) serta alasan 
mengapa pelawan mengajukan perlawanan sita jaminan dan bagaimana langkah 
hakim dalam mempertimbangkan putusan terhadap perlawanan pihak ketiga 
(derden verzet) terhadap sita jaminan dalam penyelesaian sengketa perdata. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum 
metode pendekatan normatif sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara 
pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi didalam 
masyarakat yang mempunyai akibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) 
haruslah jelas dalam penyampaian alasan-alasan yang diajukan terhadap 
perlawanan serta adanya bukti-bukti yang kuat agar dapat pengakuan bahwa 
pelawan adalah pelawan yang benar sehingga barang atau benda yang dijadikan 
jaminan tidak diangkat. Apa bila pelawan didalam perlawanannya tidak dapat 
membuktikan bahwa barang atau benda itu adalah hak miliknya maka pelawan 
atau pihak ketiga harus merelakan barang hak miliknya diangkat. 

Hakim dalam menentukan putusan terhadap perlawanan pihak ketiga 
haruslah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, dalam menentukan 
putusannya hakim menganalisa bukti-bukti yang diajukan oleh pelawan (pihak 
ketiga) dan terlawan kemudian hakim dapat menentukan apakah pelawan adalah 
pelawan yang benar atau tidak benar. Apabila pelawan dinyatakan pelawan yang 
tidak benar maka hakim menolak perlawanan pelawan dan begitu pula sebaliknya. 

Kata kunci : Dalam mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet)                 
haruslah jelas dalam penyampaian alasan-alasan yang 
diajukan terhadap perlawanan serta adanya bukti-bukti yang 
kuat agar dapat pengakuan bahwa pelawan adalah pelawan 
yang benar. 
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PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP SITA 

JAMINAN  

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA 

Arief Shiddiq Nugroho 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

PENDAHULUAN 

Pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar negara republik indonesia 

tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan 

kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Oleh 

karena itu setiap warga negara indonesia mempunyai persamaan di mata 

hukum dan tidak membeda-bedakan didalam menegakkan hukum. Agar 

kehidupan bangsa indonesia dapat berjalan dengan harmonis serta 

berkembang dan berkehidupan yang adil dan berdaulat. 

Manusia dalam kehidupannya adalah makhluk sosial yang selalu 

berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. 

Manusia seringkali tidak dapat menghindar dari yang namanya konflik 

atau sengketa antar manusia lainnya. Sengketa dapat terjadi apabila 

seseorang menguasai, mengurangi, atau melanggar hak orang lain yang 

berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan. 

Dalam hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara 

mengajukan tuntutan hak, pemeriksaan memutusnya dan pelaksanaan 
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dalam putusan tersebut.1 Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan 

untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan 

untuk mencegah terjadinya “eigenrichting” (bertindak sendiri untuk 

mendapatkan haknya). 

Dalam hukum acara perdata upaya hukum dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Istilah 

upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh peraturan 

pewrundang-undangan atau badan hukum untuk dalam hal tertentu 

melawan putusan hakim.2 

Pihak ketiga disini bukanlah salah satu pihak yang berperkara 

dalam pokok utama atau sebelumnya. Pihak ketiga disini merupakan pihak 

luar dari pokok perkara utamanya. Pihak ketiga tersebut mempunyai hak 

untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan 

hakim yang memerintahkan sita eksekusi terhadap obyek milik ketiga 

tersebut telah merugikan ataupun telah melanggar hak dan 

kepentingannya.  

Adanya perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet) ini 

dimaksudkan untuk mempertahankan obyek sita jaminan yang menjadi 

hak miliknya yang berupa tanah, agar tidak berpindah tangan ke pihak lain 

atau ke tangan penggugat. Yang putusan sebelumnya dimenangkan 

penggugat dan dikabulkannya sita jaminan atas obyek milik pelawan oleh 

hakim. 
                                                            
1 Sudikno Mertokusumo, 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty, hal. 2 
2 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005. Hukum Acara Perdata dalam Teori 
dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, hal 142 
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Perlawanan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan 

kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dan tidak akan 

menghambat dimulainya pelaksanaan putusan, kecuali kalau pengadilan 

memberiperintah untuk menangguhkan pelaksanaan. 

Dalam hal ini pihak ketiga tadi disebut pelawan, sedangkan 

penggugat dalam perkara semula dalam perlawanan, disebut terlawan 

penyita dalam perkara semula, dalam perlawanan disebut pihak terlawan 

tersita. Yang dimohonkan oleh pelawan dalam perlawanannya adalah : 3 

1. Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan 

beralasan. 

2. Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar. 

3. Agar sita jaminan atau sita eksekutorial yaang bersangkutan 

diperintahkan untuk diangkat. 

4. Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara. 

Dengan demikian bahwa suatu perkara perdata yang diawali 

dengan gugatan pasti akan menimbulkan suatu konflik atau sengketa yang  

harus segera diselesaikan dan diputus berdasarkan dalil yang benar 

tentunya. Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga adalah salah satu 

upaya hukum luar biasa, yang harus dibuktikan oleh pelawan yang mana 

pelawan harus mengetahui alasannya terlebih dahulu sebelum mengajukan 

gugatannya ke meja hijau. 

                                                            
3 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005. Hukum Acara Perdata dalam Teori 
dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, Hal. 169 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

perlawanan pihak ketiga (derden verzet). maka dalam penulisan hukum 

ini, penulis mengambil judul : “ PERLAWANAN PIHAK KETIGA 

(DERDEN VERZET) TERHADAP SITA JAMINAN DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Surakarta) “. 

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan membatasi masalah yang 

diteliti, perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan 

dalam penyelesaian sengketa perdata. Beberapa permasalahan yang diteliti 

sebagai berikut : (1) Apa yang menjadi alasan pelawan mengajukan 

perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan dalam 

penyelasian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, (2) 

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan 

putusan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan yang duajukan oleh 

pihak ketiga. 

Tujuan penilitian ini, yaitu untuk mengetahui sejauh mana hakim 

menentukan dan menetapkan dalam perlawanan pihak ketiga terhadap sita 

jaminan dilihat dari alasan pelawan yang diajukan serta bagaimana 

pertimbangan hakim terhadap perlawanan pihak ketiga. Manfaat yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran 

dalam perlawanan pihak ketiga, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu 
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pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah ke dalam 

kehidupan nyata pada bidang hukum acara khususnya mengenai 

perlawanan pihak ketiga, dan menambah referensi dan gambaran tentang 

perlawanan pihak ketiga. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian 

bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dan cermat tentang penangguhan penahanan. Metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang 

bersifat normatif sosiologis, yang artinya adalah suatu pendekatan dengan 

cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi 

didalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum untuk dihubungkan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.4 

Data sekunder maupun data primer dikumpulkan  dengan cara studi 

pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara 

dan penelitian kepustakaan baik buku-buku, peraturan perundang-

undangan, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

 

 

 

                                                            
4 Sudikno Mertokusumo, 2002. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:Liberty, hal. 12 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Alasan Pelawan Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet)   

Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata 

Membahas mengenai alasan pelawan mengajukan perlawanan 

pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita jaminan dalam penyelesaian 

sengketa perdata, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bp Bintaro 

Widodo, SH, MH Sebagai hakim di Pengadilan Negeri Surakarta 

mengemukakan bahawa yang menjadi alasan pelawan untuk mengajukan 

perlawanan pihak ketiga adalah hak-hak pelawan yang dirugikan karena 

adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. 

Dalam melakukan pembuktian dalam perkara perlawanan pihak 

ketiga terhadap sita jaminan ini dapat menggunakan alat bukti tertulis dan 

saksi. Bukti tertulis yang relevan dalam perkara ini adalah bukti otentik 

atau surat adalah sebagai berikut : 

1. Foto copy turunan putusan PN Surakarta No. 125/Pdt.G/2005/PN. 

Ska 

2. Foto copy turunan putusan PN Surakarta No. 125/Pdt.G/2005/PN. 

Ska jo No. 195/Pdt.G/2006/PT.Smg 

1. Foto copy turunan putusan PN Surakarta No. 125/Pdt.G/2005/PN. 

Ska jo No. 195/Pdt.G/2006/PT.Smg jo Putusan No. 1547 

K/Pdt/2007. 
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Sedangkan bukti saksi, seorang saksi yang akan memberikan 

kesaksian harus memenuhi syarat untuk menjadi saksi baik syarat formal 

maupun materiil. 

Alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga merupakan 

salah satu dasar hakim dalam memberikan putusan. Apabila hak milik 

yang dijadikan sita jaminan adalah benar dan terbukti milik perlawan, 

hakim harus memutuskan bahwa pelawan adalah benar, sedangkan 

pelawan kalah maka sita jaminan tidak diangkat. 

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Perlawanan Pihak Ketiga 

(derden verzet) Terhadap Sita Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa 

Perdata. 

Setiap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan bunyi “ 

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka terhadapnya 

melekat nilai jaminannya. Sehingga dari suatu putusan telah dapat dilaksanakan, 

hanya saja didalam buku acara perdata masih ada peluang dengan adanya upaya 

hukum luar biasa yaitu perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) guna untuk 

memperjuangkan kembalinya hak-haknya yang dirugikan dengan adanya putusan 

tersebut. 

 

Dengan cara mengajukan gugatan perlawanan  ke Pengadilan Negeri, 

Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang berdasarkan pada alasan hak milik 

adalah kasus yang sering ditemukan atau di jumpai, adalah dalil hak milik dalam 

suatu gugatan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga bisa di tjukan terhadap 
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sita jaminan di pengadilan seperti kasus yang terjadi di PN surakarta dengan 

perkara nomor : 164/Pdt.Plw/2010/PN.Ska. 

 

Pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut dapat 

mengajukan perlawanan pihak ketiga, sesuai dengan ketemtuan pasal 378 Rv 

yaitu “pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang 

merugikan hak-hak mereka, jika secara pribadi atau wakil mereka yang sah 

menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang 

Pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam 

perkara yang pernah menjadi pihak”. 

Alasan yang diajukannya perlawanan pihak ketiga (derden verzet) 

terhadap sita jaminan menurut yahya harahap yaitu :5  

a. Berdasarkan dalil barang yang hendak dieksekusi dijaminkan 

kepada pelawan; atau 

b. Berdasarkan dalil barang yang hendak dieksekusi sedang berada 

dibawah sita jaminan atau sita eksekusi. 

Menurut Bintaro Widodo, SH, MH, sebagai hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta, adapun alasan diajukannya perlawanan oleh pihak ketiga terhadap sita 

jaminan adalah pihak ketiga merasa benar-benar dirugikan hak-haknya terutama 

hak miliknya terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan cara 

mengajukan gugatan perlawanan. 

 

                                                            
5 M. Yahya Harahap, Op. Cit, Hal. 315. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta yaitu dengan Bapak Bintaro Widodo, SH, MH, 

Beliau mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan putusan 

terhadap sita jaminan yang diajukan oleh pihak ketiga sehingga pihak ketiga 

mengikuti upaya hukum adalah apabila pelawan dapat membuktikan kalau hak 

milik itu adalah hak milik pihak ketiga atau pelawan maka perlawanan itu 

dikabulkan, apabila dikabulkan jaminan tersebut diangkat. Tetapi apabila 

perlawanan ditolak maka jaminan tersebut akan tetap ditetapkan sebagai 

jaminan. 

Pertimbangan hakim sendiri dalam memutuskan atau mempertimbangkan 

terhadap suatu sengketa dengan adanya pembuktian yang sah dari pihak ketiga 

atau pelawan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut dapat dikabulkan dan 

sita jaminan dibatalkan. Serta pelawan dinyatakan pelawan yang benar karena 

perlawanan pelawan ditolak oleh hakim. Pembuktian tersebut dapat dilakukan 

dengan bukti yang otentik dan saksi yang benar-benar mengetahui sengketa 

ini.6 Dengan ketentuan pasal 163 HIR (pasal 283, pasal 1865 BW) yang 

berbunyi : “ barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan 

pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak 

orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “. 

Dari pasal tersebut telah jelas bahwa yang harus dibuktikan adalah 

haknya atas adanya kejadian dari apa yang telah didalilkan oleh pihak-pihak 

                                                            
6 Bintaro Widodo, SH, MH wawancara pribadi hakim pengadilan negeri surakarta. Selasa, 29 
februari 2013 pukul 10.00 WIB 
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yang bersangkutan.7  Dan apabila salah satu pihak yaitu pelawan dibebani  

pembuktian dan dia tidak dapat membuktikannya maka pelawan dianggap 

kalah. 

Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, hakim terlebih 

dahulu menetapkan fakta-fakta yang dianggapnya benar dan berdasarkan 

kebenaran yang didapatkan ini menerapkan hukum yang berlaku antara pihak 

yang berselisih yaitu menetapkan hubungan hukum, maka dalam putusan 

pengadilan terlebih dahulu ada pertimbangan-pertimbangan “mengenai duduk 

perkara” dan kemudian pertimbangan-pertimbangan “mengenai hukumnya”.8 

 

Dengan begitu hakim harus mengetahui secara objektif tentang duduk 

perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara priori 

menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstuir.9 

Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi 

bukannya putusan itu lahir dalam proses secara a priori dan kemudian baru 

dikonstuksi atau direka oleh pertimbangan lebih dulu tentang terbukti tidaknya 

baru kemudian sampai pada putusan, setelah perkara tersebut terbukti maka 

hakim harus menentukan peraturan hukumnya.10 

Sudikno mengemukakan bahwa sumber-sumber untuk menemukan 

hukum bagi hakim ialah: perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, 

                                                            
7 Gatot Subroto, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Bandung: Alumni, 1993. Hal. 17. 
8 Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Bina Cipta, 1989. Hal 124. 
9 Sudikno, Op. Cit, Hal.199 
10 Ibid,Hal. 203 
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putusan desa, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.11 Dengan pendapat sudikno 

tersebut untuk menentukan hukum dalam perkara perlawanan pihak ketiga 

(derden verzet) terhadap sita jaminan ini, hakim dalam menggunakan sumber 

hukum untuk menentukan hukum dalam menjatuhkan putusan adalah peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, hukum yang tidak tertulis dan 

yurisprudensi. 

Hakim dalam menentukan hukumnya tidak hanya mencari undang-

undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan 

hukumnya. Peristiwa yang kongkrit harus diarahkan pada undang-undangnya 

agar undang-undangitu dapat diterapkan pada pertistiwanya yang kongkrit 

sedangkan undang-undangnya harus disesuaikan peristiwanya yang kongkrit 

afar isi undang-undang itu dapat meliputi peristiwanya yang kongkrit.12 

 

Dengan begitu hakim baru dapat mempertimbangkan putusannya dan 

menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Putusan dari hakim sangat 

dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara, dengan demikian diharapkan para 

pihak dapat menerima putusan tersebut sehingga pihak yang merasa dan dirasa 

haknya dan pihak yang merasa dan dirasa telah melanggar hak pihak lain harus 

menngembalikan hak tersebut.13 

 

 

                                                            
11 Ibid,Hal. 203 
12 Sudikno, Op. Cit, Hal. 201 
13 Lilik Mulyadi, Op, Cit. Hal. 204 
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PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Alasan pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet 

terhadap sita jaminan dalam perkara nomer 164/Plw.pdt/2010/PN.Ska 

adalah berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang telah 

dijadikan obyek jaminan terhadap hutang piutang antara terlawan II dengan 

terlawan I dimana terlawan II memiki hutang yang harus dilunasi terhadap 

terlawan I karena tidak sanggup untuk melunasi hutang-hutangnya sehingga 

terlawan I meminta agar tanah yang telah di jaminkan oleh terlawan II 

diangkat.  

2. Bahwa yang menjadi jaminan dalam hutang piutang tersebut hak milik atas 

tanah dan bangunan tersebut telah berpindah terhadap para pelawan 

sehingga para pelawan sehingga para pelawan mengajukan perlawanan 

terhadap sita jaminan tersebut untuk mendapatkan haknya kembali. 

3. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan dalam perlawanan terhadap 

sita jaminan yang diajukan oleh para pelawan, majelis hakim menolak 

perlawanan pelawan dengan alasan bahwa para pelawan merupakan 

pelawan yang tidak benar dalam mengajukan perlawanan. 

4. Majelis hakim dalam menentukan putusan tersebut dikarenakan para 

pelawan telah mempunyai sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yag 

berdiri diatasnya setelah sengketa tanah itu terjadi, sebelumnya hak milik 

atas tanah yang dimiliki oleh para pelawan melalui lisan saja oleh terlawan 

II sebagai ayah dari para pelawan dan para pelawan juga tidak memiliki 
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saksi dalam perkara ini. Oleh karena hal tersebut hakim menilai bahwa 

para pelawan beritikad tidak baik atau pelawan yang tidak benar sehingga 

hakim menolak perlawanan pelawan seutuhnya dan menentukan pelawan 

yang tidak benar. 

B. SARAN 

1. Terhadap pelawan, dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita 

jaminan ini hendaknya dapat menggunakan alat bukti yang kuat baik alat 

bukti tertulis maupun saksi. Dalam hal ini, bukti tertulis yang relevan 

dalam perkara ini adalah bukti otentik atau surat. 

2. Seharusnya dalam sengketa tanah jaminan ini sertifikat hak milik tanah 

para pelawan dibuat sebelum tanah tersebut terjadi sengketa sehingga 

perlawanan pelawan dapat dijadikan sebagai bukti otentik oleh pelawan 

terhadap tanah yang dipersengketakan untuk mempertahankan haknya agar 

tidak dilakukan penyitaan. 
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