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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi masalah, adanya 

bermacam-macam bentuk kecurangan maupun kejahatan dengan berbagai 

alasan yang pada pokoknya saling berusaha menghindari berbagai kewajiban 

yang harus dipenuhi maupun prestasi yang harus dilakukan. Dalam hal ini 

seseorang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri,  mengenai suatu 

perkara yang dihadapinya bukan saja ia mengharap putusan yang 

menguntungkan baginya, akan tetapi putusan tersebut akhirnya dapat 

dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadi gugatan di Pengadilan 

Negeri. Dalam praktek guna menghindari pengambil alihan dan pemindah 

tanganan barang-barang milik tergugat, maka penggugat/ para penggugat atau 

kuasanya seringkali mengajukan permohonan pada Pengadilan/ Majelis 

Hakim yang menangani perkara untuk dilakukan sita jaminan, maka Lembaga 

Sita Jaminan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam perkara perdata 

yang menyangkut masalah antara lain hutang piutang/ tuntutan ganti rugi. 

Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan 

suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses yang belangsung, terlebih 

dahulu disita atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut lalu tidak 

dapat dialihkan, diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan 
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kepada orang lain.1 Sita jaminan diberlakukan tidak hanya bagi barang-barang 

tergugat saja, tetapi juga terhadap barang-barang bergerak milik penggugat 

sendiri yang ada pada penguasaan tergugat, sita ini disebut sita revindicatoir 

(revindicatoir beslag). Barang-barang bergerak milik penggugat yang ada 

pada penguasaan tergugat, misalnya adalah tergugat meminjam barang 

bergerak milik penggugat dan tergugat tidak mau mengembalikan, maka hal 

ini dapat dimintakan sita revindicatoir. 

Apabila dengan putusan hakim penggugat dimenangkan dan gugatan 

dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan 

berharga, serta berubah menjadi eksekutorial beslag atau sita eksekusi, kecuali 

jika dilakukan secara salah dan dalam hal pihak penggugat yang dikalahkan 

maka sita jaminan yang telah diletakkan akan diperintahkan untuk diangkat. 

Dalam hal telah dilakukan sita revindicatoir, maka apabila sita tersebut 

dinyatakan sah dan berharga, barang yang disita akan diperintahkan agar 

diserahkan kepada penggugat. 

Perihal syarat-syarat untuk dapat diletakkannya sita jaminan telah 

diatur dalam pasal 227 HIR. Dari ketentuan pasal 227 HIR tersebut 

mengandung makna bahwa untuk mengajukan sita jaminan haruslah ada 

dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang selama belum 

dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari 

akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak 

mempunyai bukti kuat bahwa kekhawatiran tergugat akan mengasingkan 
                                                            

1  Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989.  Hukum Acara Perdata Dalam Teori 
dan Praktek. Bandung: Mandar Maju. Hal. 91 
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barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan.2 Oleh karena itu, 

debitur atau tersita harus didengarkan keterangannya guna mengetahui 

kebenaran dugaan tersebut. Hal ini sesuai dengan sebagaimana diharuskan 

dalam pasal 227 ayat (2) HIR, yang menyebutkan bahwa: 

Maka orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah ketua, 

akan menghadap persidangan itu juga. 

 Dengan demikian, bagi pihak tersita sebelumnya harus sudah 

dipanggil ke persidangan untuk didengar keterangannya mengenai 

kekhawatiran dari pihak penggugat atas dugaan pihak tergugat akan 

mengasingkan barang-barang yang dijadikan sebagai objek sengketa, sebelum 

sita jaminan dikabulkan. Syarat tersebut ditetapkan sebagai salah satu usaha 

untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan hakim di dalam persidangan 

agar tidak dilaksanakan sita jaminan secara serampangan, yang akhirnya 

hanya merupakan tindakan yang sia-sia dan tidak mengenai sasaran (vexatoir). 

Penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat 

dilaksanakannya suatu putusan perdata, dengan adanya penyitaan maka 

debitur atau tersita kehilangan wewenangnya untuk menguasai barang yang 

dijadikan sebagai objek sengketa, dengan demikian tindakan-tindakan debitur 

untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita adalah tidak 

sah. 

Dalam praktek peradilan, wewenang hakim untuk memeriksa debitur 

atau tersita boleh dikatakan tidak pernah digunakan. Pihak hakim bebas untuk 

                                                            

2 M.A, 15 April 1972 No. 121 K / Sip /1971, Yurisprudensi, Jawa Barat 1969-1972, hlm. 130 
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menerima atau tidak terhadap permohonan sita jaminan, maka tersita harus 

sudah dipanggil menghadap ke persidangan untuk didengar keterangannya 

berkaitan dengan pelaksanaan sita jaminan yang tidak mengenai sasaran, misal 

: ternyata obyeknya bukan barang milik debitur atau tersita. Bila terjadi hal 

demikian, maka jelaslah bahwa sita jaminan telah diletakkan secara salah 

sehingga haruslah diangkat dan tentunya hal ini tidak hanya merugikan 

pemohon sita jaminan akibat hukum dari penyitaan tersebut. Bahkan pihak 

ketiga pemilik barang yang disita juga dirugikan karena akibat hukum dari 

penyitaan tersebut. 

Maka hendaknya hakim harus dapat menentukan perlu tidaknya atas 

penyitaan barang-barang apa saja serta memperhatikan benar kepentingan 

kedua belah pihak dan bukan kepentingan pemohon atau termohon saja, dan 

selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal 

227 ayat (2) HIR sebagai dasar hukum untuk dapat diletakkannya sita 

jaminan. 

Dalam praktek peradilan, diharapkan sekali bahwa pelaksanaan sita 

jaminan dapat berjalan dengan relevan dan berpedoman pada dasar hukum 

formilnya yang diatur dalam HIR. Tentunya peraturan-peraturan yang terdapat 

dalam HIR telah mengandung makna yang menjamin rasa keadilan dan 

kepastian hukum. Hakim dalam mengambil keputusan diharapkan pula 

mempertimbangkan hal-hal yang tidak merugikan kedua belah pihak serta 

bertindak adil. 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk mengangkat dan 

menjadikannya dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul 

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SITA 

JAMINAN ATAS BENDA BERGERAK PADA PENYELESAIAN 

PERKARA PERDATA” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian rumusan masalah sangatlah penting karena memberi 

arah  dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian dapat 

dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. 

Masalah adalah suatu kesulitan yang mendorong manusia untuk 

memecahkannya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1.  Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan sita 

jaminan atas benda bergerak di Pengadilan Negeri Surakarta? 

2. Hambatan-hambatan apa yang sering dihadapi oleh Pengadilan Negeri 

Surakarta yang diminta bantuannya untuk melaksanakan sita jaminan atas 

benda bergerak yang terjadi dalam praktek? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan penulis susun ini, adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan sita 

jaminan atas benda bergerak di Pengadilan Negeri Surakarta. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh 

Pengadilan Negeri Surakarta dalam melaksanakan sita jaminan atas benda 

bergerak yang terjadi dalam praktek.            

                                                                                                                                                          

D.  Manfaat Penelitian 

Selain dari tujuan penelitian diatas, dapat pula kita ambil manfaat atau 

kegunaan dari penulisan penelitian ini antara lain : 

1.  Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dengan adanya penulisan penelitian ini, maka penulis berharap 

penulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu 

pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum 

dan khususnya hukum yang mengatur cara beracara perdata terutama 

masalah mengenai pelaksanaan sita jaminan atas benda bergerak. 

2. Bagi Masyarakat 

Penulisan penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat 

serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang 

dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut masalah pelaksanaan sita 

jaminan atas benda bergerak. 
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3. Bagi Penulis 

Untuk menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya mengenai hukum 

perdata serta tata cara beracaranya yang menyangkut tentang bagaimana 

pertimbangan hakim dalam penetapan sita jaminan khususnya bagi benda 

bergerak. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang memenuhi syarat-syarat 

ilmiah maka haruslah mengandung kebenaran yang nyata dan dapat 

dibuktikan. Untuk itu penulis menggunakan beberapa metode guna 

memperoleh data serta mengolah dan menganalisanya. Adapun metode 

penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis 

Sosiologis, yaitu secara yuridis ditelaah peraturan perihal pertimbangan 

hakim dalam penetapan sita jaminan khususnya bagi benda bergerak yang 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan hukum acara perdata, 

sedangkan dari sudut sosiologisnya mengamati kasus yang berhubungan 

dengan hal di atas dalam praktek peradilan dengan segala akibat 

hukumnya.  

2.  Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan jenis  penelitian diskriptif, yaitu suatu penelitian 
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yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek 

dan/ atau obyek penelitian sebagaimana adanya.3 Sehingga tujuannya 

untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh 

tentang gambaran pertimbangan hakim dalam menetapkan sita jaminan 

atas benda bergerak. 

3. Sumber Data 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder 

yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan : 

1)  Bahan Hukum Primer 

-    KUH Perdata 

-    HIR 

-    RBG 

-    Yurisprudensi 

2)  Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, 

laporan-laporan, hasil penelitian hukum yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang 

dapat diperoleh melalui : 

                                                            

3 Soerjono Soekanto. 1986.  Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Cet. III. Hlm. 12 



9 

 

1) Lokasi Penelitian 

2) Subyek Penelitian 

- Hakim Ketua 

- Juru Sita 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian karya ilmiah ini akan digunakan metode 

pengumpulan data, antara lain sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, 

yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mengiventarisasi dan 

mempelajari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Adapun instrumen 

pengumpulan data berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat 

pengumpulan data sekunder. 

b. Studi Lapangan 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara : 

1) Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan 

dan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada kaitannya dengan 

penulisan penelitian yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. 
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2) Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan 

dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara 

langsung yang berhubungan dengan data-data sekunder yang telah 

diperoleh, dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

guna mendapatkan data primer. Wawancara dilakukan secara bebas 

terpimpin, dengan pihak yang dipandang memahami masalah yang 

diteliti. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja. 4  

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan 

dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang 

telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan 

yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-

ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh 

mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan sita jaminan atas benda 

bergerak, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan 

gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan 
                                                            

4 Lexy J. Meleong. 1991.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosada Karya. 
Hlm. 80 
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masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna 

mendapatkan data primer yang dilakukakan dengan cara wawancara 

dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga mendapat 

gambaran  lengkap mengenai obyek permasalahan.  

Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari 

pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat 

ditemukan hukum di dalam kenyataannya.   

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi  

Untuk mamberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi 

ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) 

bab, yaitu sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Proses Pemeriksaan Perkara Perdata 

1. Penyusunan Surat Gugatan 

2. Pengajuan Gugatan 
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3. Pemanggilan Para Pihak 

4. Pemeriksaan  

5. Pembuktian 

6. Kesimpulan Para Pihak  

7. Putusan Hakim 

B. Tinjauan Umum Tentang Sita Jaminan 

1.  Pengertian Sita Jaminan 

2.  Macam-Macam Sita Jaminan 

3.  Sifat dan Akibat Hukum dari Sita Jaminan 

4.  Tata Cara Permohonan Sita Jaminan 

5.  Pelaksanaan Sita Jaminan 

C. Tinjauan Umum Tentang Benda Bergerak 

1. Pengertian Benda Bergerak 

2. Macam-Macam Benda Bergerak 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Penetapan Sita 

Jaminan atas Benda Bergerak di Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

2. Hambatan-Hambatan yang Sering Dihadapi oleh Pengadilan 

Negeri Surakarta dalam Melaksanakan Sita Jaminan atas 

Benda Bergerak yang terjadi dalam Praktek. 
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BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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