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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Hukum yang menuju terbentuknya sistem Hukum 

Nasional masih menghadapi berbagai macam tantangan, hal ini tercermin 

dalam peraturan perundang–undangan yang ada di Indonesia. Disatu sisi 

peraturan tertentu telah mampu mengakomodasi aspirasi hukum 

masyarakat, namun disisi lain masih banyak peraturan yang mengalami 

stagnansi, yang berarti pula sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan 

kebutuhan masyarakat Indonesia, seperti halnya peraturan mengenai 

hukum acara perdata yang masih berpedoman pada H.I.R  (Herzien 

Inlandsch Reglement) yang bisa dikata merupakan peraturan produk jaman 

penjajahan Belanda. Namun demikian selama belum ada hukum nasional 

tentang hukum tersebut, berdasar pasal II aturan peralihan Undang– 

Undang Dasar tahun 1945 mengatur bahwa “ Segala Badan Negara dan 

Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang 

baru menurut Undang–Undang Dasar, ketentuan mengenai hukum acara 

masih harus berpedoman pula pada H.I.R    tersebut “.   

Manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat mempunyai 

kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup itu hanya dapat 

dipenuhi secara wajar  apabila manusia mengadakan hubungan satu sama 

lain. Dalam hubungan bermasyarakat itu akan timbul Hak dan Kewajiban 
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yang timbal balik, Hak dan Kewajiban mana harus dipenuhi oleh masing-

masing pihak. Hubungan timbal balik ini disebut dengan ‘Hubungan 

Hukum’ artinya hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi obyek 

hukum. Hubungan hukum yang terjadi antar pihak atau pribadi yang satu 

dengan pihak yang lain yang menghendaki terpenuhinya suatu prestasi 

disebut dengan hubungan hukum perdata ( privaat recht ). 

Dalam peraturan hukum perdata terdapat  peraturan yang bersifat 

tertulis dan peraturan  yang bersifat tidak tertulis. Peraturan yang bersifat 

tertulis berupa peraturan perundang-undangan misalnya Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, KUHD, UUPA, UU Perkawinan dan lain 

sebagainya. Sedangkan peraturan yang bersifat tidak tertulis misalnya 

peraturan hukum adat dan kebiasaan hidup dalam masyarakat. Semua 

peraturan hukum yang memuat tentang Hak dan Kewajiban ini disebut 

Hukum Materiil ( Materielerecht , Substantive law ) 1. 

Didalam kenyataan kehidupan masyarakat, bahwa antara warga 

masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain saling 

mengadakan hubungan kerjasama, baik itu yang bersifat yuridis  maupun 

hubungan dalam bentuk lainnya. Sering di dalam kehidupan 

bermasyarakat tersebut  timbul suatu sengketa diantara mereka , yang 

terkadang dari perselisihan atau persengketaan itu ada salah satu atau 

beberapa pihak yang merasa tidak puas, sehingga diantara pihak tersebut 

ada yang mengajukan gugatan lewat pengadilan. Gugatan atau perkara 

                                                 
1 Abdulkadir Muhammad ,Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung:Citra Aditya 
Bakti,1992,hal.16 
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yang diajukan di pengadilan biasanya menyita banyak tenaga, waktu dan 

biaya yang relatif besar. Sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan cara 

pendekatan musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian agar sengketa 

yang terjadi antara para pihak lebih cepat selesai. Apabila dengan 

pendekatan secara musyawarah belum bisa juga tercapai maka dapat juga 

diadakan Perdamaian. Perdamaian atau Penyelesaian Sengketa yang 

dilakukan diluar Pengadilan dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu 

dengan cara Mediasi (Musyawarah yang menyertakan pihak ketiga sebagai 

mediator), Konsiliasi (Musyawarah yang menyertakan pihak ketiga 

sebagai penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak berperkara) 

dan melalui jalan Arbitrase     (Perwasitan). Namun apabila dengan cara 

penyelesaian sengketa diluar Pengadilan tidak bisa / tidak dapat dicapai, 

maka  jalan terakhir yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan 

gugatan ke pengadilan karena tujuan diadakan badan peradilan adalah 

untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum 

bagi para pihak yang berperkara . 

Bilamana Hakim telah menjatuhkan putusan maka ia harus selalu 

berusaha agar putusan tersebut sedapat mungkin seadil-adilnya, dan dapat 

diterima oleh masyarakat khususnya para pihak yang bersengketa. 

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo “ Putusan hakim adalah suatu 

pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi 

wewenang untuk itu , di ucapkan didalam persidangan dan bertujuan 
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untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara 

para pihak “.2    

Suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 

pasti (in kracht van gewijsde) mempunyai kekuatan yang mengikat 

terhadap para pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat, 

sehingga mereka tidak dapat mengingkari isi dari putusan tersebut. 

Putusan Hakim yang total juga mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu 

kekuatan yang dapat dilaksanakan segala apa yang ditetapkan dalam 

putusan tersebut secara paksa oleh alat – alat Negara. 

 “ Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti 

tersebut tidak semua dapat dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan , 

namun hanya putusan Condemnatoir (putusan yang bersifat menghukum) 

saja yang merupakan putusan yang dapat dilaksanakan yaitu putusan yang 

mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu 

perbuatan – perbuatan “. 3    

Sedangkan pada putusan Declaratoir (putusan yang bersifat 

menerangkan / menyatakan suatu hal)  dan Putusan Constitutif  (putusan 

yang bersifat menciptakan hukum baru) tidak  memerlukan sarana – sarana 

pemaksa dalam  melaksanakan putusan, karena dalam putusan declaratoir 

dan putusan constitutif  memuat adanya hak atas suatu  prestasi. Prestasi 

sendiri dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak 

berbuat sesuatu ( pasal 1234 KUH Perdata ) . 
                                                 
2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998,hal.175 
3 Retno Wulan Sutantyo & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan 
Praktek, Bandung:Mandar Madju,2002,hal.29 
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Pelaksanaan Putusan Hakim dapat dilaksanakan dengan dua cara 

yaitu dengan cara Sukarela dan dengan cara Eksekusi, pertama berarti 

setelah hakim menjatuhkan putusan dan mempunyai kekuatan hukum tetap 

maka pihak yang dikalahkan dengan keinginannya sendiri secara sukarela 

mau melaksanakan isi putusan hakim tersebut sesuai dengan amar atau 

dictum putusan. Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan 

isi putusan hakim secara sukarela maka eksekusi sebagai pilihan hukum 

yang mau tidak mau harus dijalankan. Pihak yang dimenangkan dengan 

putusan hakim dapat mengajukan permohonan eksekusi Kepada Ketua 

Pengadilan Negeri. Eksekusi dapat dijalankan secara paksa atas perintah 

Ketua Pengadilan yang dilakukan oleh Panitera dibantu oleh Jurusita atau 

pejabat pelaksana eksekusi yang telah ditunjuk  oleh Pengadilan Negeri 

dengan dua orang Saksi.  

Istilah Eksekusi berasal dari bahasa asing (Belanda : executie ; 

Inggris : execution ) yang artinya adalah pelaksanaan, hal melaksanakan 

putusan, hal melaksanakan hukuman. Eksekusi secara umum berarti 

pelaksanaan putusan hukuman dalam upaya penyelesaian suatu perkara 

perdata . 

Bahwa yang dimaksud dengan eksekusi pengosongan rumah tidak 

hanya berupa pengosongan atau mengeluarkan semua atas barang– barang, 

benda – benda atau perabot yang ada dalam suatu rumah , tetapi juga 

memerintahkan semua orang yang notabene adalah pihak yang dikalahkan 

dalam putusan pengadilan ( secara otomatis bersama semua ahli waris atau 
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sanak saudara ) yang menempati rumah untuk meninggalkan rumah yang 

menjadi obyek sengketa tersebut . 

Menurut M. Yahya Harahap “ Ada dua bentuk eksekusi ditinjau 

dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang 

tercantum dalam putusan Pengadilan yaitu Eksekusi Riil dan eksekusi 

Pembayaran sejumlah uang “.4    

Eksekusi Pengosongan sebuah rumah merupakan Eksekusi Riil , 

karena eksekusi tersebut merupakan tindakan nyata untuk melaksanakan 

amar putusan hakim yang berupa perbuatan pengosongan benda tetap       

(rumah). Dalam HIR , Eksekusi Riil ( mengenai barang tetap / rumah ) 

tidak diatur secara tegas. Dalam hal ini hanya mengenai eksekusi riil pada 

penjualan lelang yaitu terdapat dalam pasal 200 ayat (2) HIR yang 

menentukan jika perlu dengan pertolongan polisi barang tetap / rumah itu 

dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala 

barang kepunyaannya . 

Dalam menjalankan eksekusi riil berpedoman pada pasal 1033 R.V 

yang menentukan bahwa jikalau putusan hakim yang memerintahkan 

pengosongan benda tetap (rumah) tidak dipenuhi oleh orang yang 

dihukum , maka ketua pengadilan akan memerintahkan dengan surat 

penetapan kepada jurusita supaya dengan bantuan alat negara , barang 

tetap ( rumah ) tersebut dikosongkan oleh orang yang dihukum serta 

keluarganya dan segala barang kepunyaannya. 

                                                 
4 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama,1993,hal.20 
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  Secara garis besar prosedur atau tahap – tahap dari eksekusi adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengajuan / Permohonan eksekusi pengosongan rumah oleh pihak 

yang dimenangkan kepada ketua Pengadilan Negeri Surakarta . 

2. Pemanggilan Pihak dan/atau pihak – pihak yang kalah untuk diberi 

peringatan ( aanmaning ) oleh Pengadilan Negeri Surakarta . 

3. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta mengeluarkan surat penetapan 

yang berisi perintah menjalankan eksekusi pengosongan rumah. 

4. Panitera / Panitera Pengganti dan/atau Jurusita menjalankan perintah 

eksekusi pengosongan rumah. 

 Didalam pelaksanaan eksekusi pengosongan rumah, selain pihak 

yang berperkara ( pemohon dan termohon eksekusi ) pihak – pihak yang 

ikut terlibat antara lain : Hakim / Majelis Hakim yang menangani perkara , 

Panitera / Panitera Pengganti dan/atau Jurusita yang ditunjuk oleh Ketua 

Pengadilan Negeri Surakarta , alat negara ( dalam hal ini biasanya dari 

pihak kepolisian ) dan Perangkat desa tempat obyek eksekusi berada .  

Didalam prakteknya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 

timbulnya hambatan – hambatan dalam menjalankan eksekusi . Dengan 

adanya hambatan – hambatan tersebut mengakibatkan semakin lamanya 

waktu eksekusi ,semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemohon eksekusi dan banyaknya tenaga yang dikeluarkan. Hambatan – 

hambatan dalam eksekusi tersebut paling banyak berkaitan dengan 

eksekusi Riil dimana ruang lingkup eksekusi Riil berupa pengosongan 
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terhadap obyek eksekusi atau benda – benda tidak bergerak baik berupa 

tanah atau rumah . Faktor – faktor yang menyebabkan timbulnya hambatan 

tersebut antara lain adanya perlawanan dari pihak tereksekusi dan atau 

pemilik bangunan , keadaan rumah  atau obyek eksekusi sudah tidak jelas 

batas – batasnya , serta diatas tanah obyek eksekusi telah berdiri bangunan 

baru sedangkan pemilik bangunan tersebut bukan pihak – pihak yang 

berperkara .  

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas 

memang merupakan alasan – alasan untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

“EKSEKUSI PENGOSONGAN RUMAH DI WILAYAH HUKUM 

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA’’ 

 

   B.    Perumusan Masalah  

Agar suatu masalah dapat dipecahkan secara sistematis , maka 

perlu dilakukan penyusunan atau perumusan masalah yang akan 

memberikan gambaran yang jelas serta memudahkan pemahaman terhadap 

masalah yang diteliti, disamping itu juga memudahkan penulis dalam 

memecahkan permasalahan yang ada sehingga penulis dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan . 

 Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Prosedur dan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Rumah 

di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta ? 
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2. Hambatan–hambatan apa saja yang mengakibatkan tertundanya 

Eksekusi Pengosongan Rumah  dan bagaimana cara Pengadilan Negeri 

Surakarta Mengatasinya ? 

3. Bagaimana Akibat Hukum setelah dilakukannya Eksekusi 

Pengosongan Rumah terhadap pihak Pemohon dan pihak Termohan 

Eksekusi ? 

C.    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas , maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan Pelaksanaan  Eksekusi 

Pengosongan Rumah bermasalah di Pengadilan Negeri Surakarta . 

2. Untuk mengetahui sejauh mana hambatan – hambatan yang 

mengakibatkan tertundanya Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan 

Rumah dan Cara Pengadilan Negeri Surakarta mengatasinya . 

3.  Untuk mengetahui Akibat Hukum yang timbul setelah dilakukannya 

Eksekusi Pengosongan  Rumah terhadap pihak  Pemohon dan 

Termohon Eksekusi di Pengadilan Negeri Surakarta . 

D.    Manfaat Penelitian  

 Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah 

menyangkut manfaat penelitian . Dalam Penelitian ini manfaat yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis, Dengan adanya hasil penelitian ini Penulis bisa mengerti 

dan memahami bagaimana prosedur dan proses Pelaksanaan Putusan 
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Hakim yang berupa Eksekusi Pengosongan Rumah di wilayah Hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta  . 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan, Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan 

bisa menambah khasanah literatur yang berupa sumbangan ilmu 

pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Fakultas 

Hukum pada khususnya terutama dalam lingkup Hukum Acara Perdata   

3. Bagi Masyarakat, Dari Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberi 

gambaran secara lugas tentang bagaimana prosedur dan proses 

Pelaksanaan Putusan Hakim yang berupa Eksekusi Pengosongan 

Rumah diwilayah Pengadilan Negeri Surakarta . 

E. Metode Penelitian 

 Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan , mengembangkan 

dan menguji  kebenaran  suatu  pengetahuan , usaha mana dilakukan 

dengan metode ilmiah 5. Pemilihan metode Penelitian juga menjadi salah 

satu penentu dari kesempurnaan hasil penelitian . Dalam Penelitian ini 

penulis menggunakan metode sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian  

Menurut jenis sifatnya , penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif 

karena untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis 

mengenai eksekusi pengosongan rumah. 

                                                 
5 Sutrisno Hadi, Metode Research I , Yogyakarta: Andi Offsett,1989,hal.4 
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“ Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia atau gejala – 

gejala lainnya “.6  

2. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam 

pendekatan Yuridis Sosiologis, yang artinya penulisan skripsi ini 

berdasarkan atas suatu kajian aspek hukum yaitu peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan norma – norma yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat 7. Sehingga dapat diketahui sejauh 

mana kedudukan mengenai eksekusi pengosongan rumah diwilayah 

Pengadilan Negeri Surakarta .  

3. Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari : 

a. Penelitian Kepustakaan  

1. Sumber Hukum Primer 

Adalah sumber hukum yang diperoleh secara langsung seperti :  

- Sumber Hukum Perdata ( KUH Perdata ) ; 

- H.I.R ( Het Herziene Indonesisch Reglement ) ;  

- R.B.g ( Rechts Reglement Buiten gewesten ) ;  

- R.V ( Reglement Op de Burgelijke Recht Vordering ) ;  

- UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan – Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman ;  
                                                 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press , 1986 , hal 20 
7 Hadi Kusuma , Metode Pendekatan Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum , Bandung : Mandar Madju , 
1995 , Hal. 61 
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- Yurisprudensi . 

2. Sumber Hukum Sekunder  

Yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer , 

misalnya buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan 

pelaksanaan putusan sidang yang berupa eksekusi pengosongan 

rumah. 

3. Sumber Hukum Tersier  

Yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder , 

antara lain kamus hukum dan kamus bahasa Belanda . 

b. Lokasi Penelitian 

 Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri 

Surakarta , dengan subyek penelitian Hakim dan Panitera 

Pengadilan Negeri Surakarta . 

4. Metode Pengumpulan Data  

Berdasarkan sumber data diatas maka alat pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Studi Kepustakaan ( Library Research ) 

Dalam studi kepustakaan penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara membaca , mencatat dan  

mempelajari ketiga bahan hukum tersebut diatas  yang berkaitan 

dengan eksekusi khususnya mengenai eksekusi riil tentang 

pengosongan rumah .   
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b. Studi Lapangan ( Field Research ) 

Dalam studi lapangan ini penulis mengumpulkan data penelitian 

melalui : 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 

penelitian secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan 

mengadakan pencatatan secara langsung . 

2. Questioner  

Adalah teknik yang dipergunakan untuk memperoleh data 

dengan jalan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada 

pihak – pihak yang berhubungan dengan materi penelitian . 

3. Wawancara  

Wawancara atau interview adalah teknik pencarian data melalui 

tanya jawab yang bersifat  sepihak kepada petugas – petugas 

Pengadilan Negeri yang berkompeten , dimana unsur   

kebebasan masih berfungsi sebagai arah  supaya wawancara 

yang dilakukan tidak melebihi atau mengurangi dari materi 

penelitian . 

5 .  Pengambilan Sampel 

  Pengambilan sampel yang penulis lakukan adalah dengan cara 

purposive sampling,yaitu pengambilan sampel ini tidak semua individu 

diambil sebagai sampel, namun hanya menjadi obyek , diantaranya 

adalah Hakim , Panitera atau Panitera Pengganti serta petugas Juru Sita 
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Pengadilan Negeri Surakarta yang pernah menangani sengketa atau 

perkara yang berhubungan dengan eksekusi pengosongan rumah . 

6  . Metode Analisa Data  

  Setelah data terkumpul dan dirasa lengkap , lalu diadakan analisa 

terhadap data – data tersebut dengan cara pendekatan kualitatif yaitu 

merupakan tatacara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, 

yang artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 

lisan serta dokumen – dokumen adalah data yang harus dipelajari 

seutuhnya. Dari hasil analisa tersebut lalu disusun secara sistematis 

dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi . 

F. Sistematika skripsi 

 Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi 

skripsi ini maka diadakan pembagian dalam bab-bab yang pada 

dasarnya untuk memudahkan pemahanan dan pengertian serta ruang 

lingkup dari skripsi ini, secara garis besar sistematika penulisan skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

BAB  I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian  

E. Metodologi Penelitian  

F. Sistematika Skripsi 
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BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Putusan Hakim  

B. Macam-Macam Putusan 

C. Pelaksanaan Putusan Hakim  

D. Ekskusi Sebagai Pelaksanaan Putusan Hakim 

E. Putusan Hakim Yang Dapat Di Eksekusi 

F. Putusan Hakim Yang Tidak Dapat Di Eksekusi 

G. Macam-Macam Eksekusi 

H. Tata Cara Eksekusi 

I. Ciri-Ciri Putusan Yang Dapat Di Eksekusi 

J. Pengertian Eksekusi Pengosongan Rumah 

K. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Eksekusi 

Pengosongan Rumah 

L. Alasan Dilakukannya Eksekusi 

M. Eksekusi Pengosongan Rumah Di Pengadilan Negeri 

Surakarta 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Prosedur dan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan 

Rumah di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta . 

2. Hambatan – Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi 

Pengosongan Rumah Hambatan–hambatan yang 

mengakibatkan tertundanya Eksekusi Pengosongan 
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Rumah  dan bagaimana cara Pengadilan Negeri 

Surakarta Mengatasinya. 

3. Akibat Hukum setelah dilakukannya Eksekusi 

Pengosongan Rumah terhadap pihak Pemohon dan 

pihak Termohan Eksekusi 

B. Hasil Pembahasan   

1. Prosedur dan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan 

Rumah di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta . 

2. Hambatan – Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi 

Pengosongan Rumah Hambatan–hambatan yang 

mengakibatkan tertundanya Eksekusi Pengosongan 

Rumah  dan bagaimana cara Pengadilan Negeri 

Surakarta Mengatasinya. 

3. Akibat Hukum setelah dilakukannya Eksekusi 

Pengosongan Rumah terhadap pihak Pemohon dan 

pihak Termohan Eksekusi 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN    
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