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A.     Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan bank dari waktu ke waktu dirasakan membantu 

masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai kepentingan, antara lain 

berupa kemudahan dalam pemberian kredit baik yang bersifat produktif 

maupun yang bersifat konsumtif. Berbagai bank juga berlomba-lomba 

memberikan suku bunga yang kompetitif agar dapat memberikan pelayanan 

yang memuaskan pada nasabah. 

Meskipun kemudahan ditawarkan berbagai bank untuk memberikan 

pinjaman kepada nasabah tetapi terdapat persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi, salah satu yang mutlak adalah adanya jaminan. Pentingnya jaminan 

disebabkan karena pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mengandung 

resiko berupa kegagalan maupun kemacetan sehingga dapat mempengaruhi 

kesehatan bank. Disamping jaminan juga diperlukan keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggunap debitur untuk melunasi hutangnya akan tetapi 

keyakinan debitur  saja tidak diperbolehkan sehingga dalam pemberian kredit 

diwajibkan adanya jaminan yang bukan hanya kepercayaan saja. 

Jaminan kebendaan atas tanah banyak dibebankan dalam hutang 

piutang antara nasabah dengan pihak bank melalui hak tanggungan. 

Pembebanan hak tanggungan atas tanah dapat meliputi tanah yang terpisah 
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dengan benda-benda diatasnya, dapat juga dengan benda diatasnya tentu saja 

dengan persetujuan antara debitur dengan kreditur. Jaminan kredit dengan 

tanggungan atas tanah dan bangunan pada bank seringkali menimbulkan  

permasalahan  tersendiri yaitu dalam hal debitur tidak dapat melunasi hutang 

kepada pihak bank maka obyek yang dijaminkan tersebut akan  disita oleh 

bank untuk pelunasan sisa hutang, akan tetapi apabila permasalahan ini tidak 

dapat diselesaikan kedua belah pihak dengan cara kekeluargaan maka sengketa 

tersebut akan diselesaikan dengan jalur hukum melalui pengadilan negeri 

setempat.  

Proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan pada hakekatnya 

bertujuan untuk memperoleh suatu pemecahan atau penyelesaian yang 

diwujudkan dengan putusan Pengadilan. Putusan pengadilan dimaksudkan 

untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan untuk menetapkan 

bagaimana hukumnya dalam suatu perkara perdata, yaitu bagaimana hubungan 

hukum diantara kedua belah pihak yang bersengketa itu serta segala apa yang 

ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan. 

Dengan demikian dalam proses pemeriksaan sengketa perdata, 

pengadilan menunjuk seorang pejabat negara yang berwenang, yaitu hakim 

untuk memeriksa dan memutus peristiwa yang menjadi sengketa.  Seorang 

hakim diharapkan dapat mengambil sikap untuk tidak memihak dalam 

menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu perkara, selain 

itu dalam menjatuhkan suatu putusan senantiasa berusaha agar putusannya 

dapat memberikan  rasa keadilan bagi masyarakat. 
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Pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan persidangan tingkat 

pertama dapat lagi dilakukan upaya hukum yang berupa banding dan 

selanjutnya  kasasi. Apabila pihak yang kalah sudah menerima putusan dan 

tidak lagi melakukan upaya hukum berarti putusan hakim tersebut sudah 

mendapat kekuatan hukum tetap. 

Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap  harus 

dilaksanakan oleh pihak yang dikalahkan,  terutama  putusan  yang bersifat 

kondemnator yaitu putusan yang mengandung unsur perintah atau  bersifat 

menghukum pihak yang kalah  untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

prestasi. Sebab apabila pihak yang kalah secara suka rela bersedia memenuhi 

apa yang tercantum dalam amar putusan hakim, maka selesailah suatu sengketa 

perdata diantara para pihak itu sehingga pelaksanaan putusan hakim dapat 

secara lancar sesuai dengan yang dikehendaki dan tanpa ada campur tangan 

lagi atau bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut.  

Pihak yang kalah ada kalanya tidak mau melaksanakan putusan hakim 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut  sehingga pihak yang 

menang akan meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil dan  

memperingatkan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan tersebut secara 

suka rela. Akan tetapi apabila belum juga datang menghadap dan tetap tidak 

bersedia memenuhi atau melaksanakan putusan tersebut pihak yang kalah 

dapat mengadakan upaya agar putusan hakim yang telah  mempunyai kekuatan 

hukum tetap  tersebut dapat dilaksanakan atau dilaksanakan oleh pihak yang 
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kalah, dan pihak yang menang akan memperoleh haknya atau sering disebut 

dengan istilah eksekusi yaitu pelaksanaan putusan hakim. 

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan secara paksa 

oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah untuk memenuhi isi putusan hakim. 

Pihak yang menang dalam suatu sengketa perdata dapat meminta alat 

kekuasaan negara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah 

mendapatkan kekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan pelaksanakan 

putusan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak mau memenuhi amar 

putusan pengadilan. Apabila dalam batas waktu yang diberikan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri pihak yang kalah tidak melakukan putusan pengadilan 

sebagaimana tersebut dalam teguran, maka dapat juga dilakukan penyitaan 

yang disebut dengan sita eksekusi. Sita eksekusi merupakan lanjutan daripada 

eksekusi yang dilakukan apabila dalam sengketa hutang piutang pihak yang 

kalah dihukum untuk membayar hutang pada pihak yang menang tetapi sampai 

pada batas waktu yang ditentukan belum melakukan pembayaran. Berdasarkan 

uraian tersebut penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai upaya yang  

dilakukan apabila debitur dalam kasus utang piutang dengan jaminan hak 

tanggungan dalam batas waktu yang ditentukan oleh pengadilan tidak 

memenuhi isi dari putusan yaitu untuk membayar sejumlah harga yang telah 

ditentukan.  
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B. Pembatasan Masalah 

 Agar permasalahan yang akan diteliti tidak meluas perlu dilakukan 

pembatasan masalah, mengingat terbatasnya biaya, waktu dan tenaga serta 

kemampuan yang ada pada penulis. Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar 

dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini mengarah tepat pada sasarannya dan 

tidak menyimpang jauh dari pokok permasalahan  yang telah ditentukan. 

Pokok permasalahan di dalam penulisan skripsi ini dibatasi 

mengenai pelaksanaan sita eksekusi dalam kasus utang piutang dengan jaminan 

hak tanggungan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. 

 

C. Perumusan Masalah 

Pengertian masalah menurut Soerjono Soekanto adalah Suatu proses 

yang mengalami halangan dalam mencapai tujuan.1  Dengan adanya masalah 

tersebut ada usaha untuk mengatasi halangan dan mencapai tujuan, sehingga 

bermanfaat jika dipecahkan baik untuk kepentingan ilmu hukum maupun 

kebutuhan dalam praktek hukum.   

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan sita eksekusi dalam kasus utang piutang 

dengan jaminan hak tanggungan yang terjadi di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta ? 

                                                           
1 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. 1984, Jakarta: UI-Press,   hal. 109. 
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b. Apakah permasalahan yang timbul dalam sita eksekusi dalam kasus utang 

piutang dengan jaminan hak tanggungan ? 

c. Bagaimanakah penyelesaian permasalahan yang timbul agar tidak 

menghambat sita eksekusi ? 

 

D.   Tujuan Penelitian  

Penulisan hukum ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai 

berikut:  

a. Mengetahui  pelaksanaan sita eksekusi dalam kasus utang piutang dengan 

jaminan hak tanggungan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

b. Mengetahui permasalahan yang timbul tentang pelaksanaan sita eksekusi  

dalam kasus utang piutang dengan jaminan hak tanggungan. 

c. Mengetahui penyelesaian permasalahan yang timbul agar tidak 

menghambat pelaksanan sita eksekusi. 

 

E.     Manfaat Penelitian 

1.    Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran 

di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata yaitu mengenai  

pelaksanaan sita eksekusi  dalam kasus hutang piutang yang terjadi di 

wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara 

nyata mengenai penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul 

dalam  yaitu mengenai sita eksekusi.  

2.  Manfaat Praktis 

a. Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang telah ada untuk menunjang mata kuliah Hukum 

Acara Perdata. 

b. Menyusun Skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar 

kesarjanaan dalam ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

F.     Metode Penelitian 

Metode penelitian sering disebut dengan metodologi. Menurut 

Soerjono Soekanto metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada 

di dalam penelitian dan pengembangan  ilmu pengetahuan.2 

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang 

digunakan dalam penelitian.3 Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:   

 

 

 

                                                           
2 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI-Press.   hal 7. 
3  Khudzaifah Dimyati, 2004, Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta,  Hal. 2 
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1. Metode Pendekatan 

Pendekatan adalah sesuatu hal baik perbuatan ataupun usaha 

mendekati atau mendekatkan.4  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dimana yang diteliti 

pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian terhadap data primer di lapangan.5  

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis  

karena ingin mengetahui eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan 

Negeri Surakarta beserta cara mengatasi hambatan yang muncul dalam 

praktek dikaji dari  norma atau perundang-undangan yang ada yaitu 

KUHPerdata. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif,  

yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan  data   yang   seteliti   

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.6 

 Sesuai dengan jenis penelitian dekriptif maka dalam penelitian ini peneliti 

ingin memperoleh data yang seteliti mungkin tentang sita eksekusi  dalam 

kasus utang piutang dengan jaminan hak tanggungan di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

 

                                                           
4  Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,  

Bandung: Mandar Maju, Hal.60 
5  Soerjono Soekanto,  Op.Cit, Hal.52 
6 Soerjono Soekanto,  1986,  Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta : UI-Pers, hal.10 
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3. Sumber Data 

a. Penelitian Kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang dapat 

diperoleh dengan menggunakan bahan hukum di bawah ini: 

1. Bahan Hukum Primer 

a) UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 

b) Kitab Undang-Undang  Hukum Perdata 

c) HIR (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) 

d) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

e) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Yaitu bahan yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-

laporan, hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan sita  

eksekusi. 

3. Bahan Hukum Tersier 

a) Kamus Hukum 

b) Kamus Bahasa Indonesia 

b. Penelitian lapangan  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama melalui penelitian. 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta 
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2. Subyek Penelitian  

Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pihak yang 

bersengketa 

4. Metode Pengumpulan Data 

a.  Penelitian Kepustakaan 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan 

dan mempelajari ketiga bahan tersebut diatas untuk dipergunakan  

dalam penelitian untuk mendapatkan data sekunder. 

b.  Penelitian Lapangan  

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang 

diteliti guna mendapatkan data primer dengan cara: 

1. Interview 

Yaitu dengan cara memberikan pernyataan kepada 

responden  dan dari pernyataan-pernyataan itu kemudian penulis 

kembangkan berupa pernyataan yang timbul dari pemberi 

keterangan. Dengan cara ini penulis maksudnya untuk 

memperoleh data atau keterangan yang seobyektif mungkin dari 

jawaban yang diperoleh. 

2.    Pengambilan Sampel 

Sample adalah unit terkecil dari populasi, sedangkan 

populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu gejala atau 

seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.  Pengambilan 

sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu dalam 
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pengambilan sampel tentang responden yang akan diteliti 

ditentukan berdasarkan kriteria atau patokan tertentu.  

3.    Responden 

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang 

diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri.7 

Responden merupakan orang yang terpilih dan ditentukan sebagai 

orang yang akan diwawancara, yang akan memberikan penjelasan 

dan tangapan lebih jauh atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh pewawancara. Responden dalam penelitian ini adalah  

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.   

5. Metode Analisa Data 

Menganalisa data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil 

pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik 

perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah secara diskriptif maksudnya dalam 

penelitian ini menggambarkan pelaksanaan mulai dari pelaksanaan 

eksekusi yaitu perintah pelaksanaan putusan sampai dengan pelaksanaan 

sita eksekusi pengosongan, serta hambatan yang timbul sampai cara 

mengatasi hambatan tersebut. 

 

 

 

                                                           
7  Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, Hal 22 




