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M o t t o  :

Dan hendaklah ada diantara karnu segolongan umat 
yang menyeru kepada lcebajikan, menyuruh kepada 
yang ma'ruf dan . raencegahdarl yang mungkar, 
merekalah orang-orang yang beruntung*
(Q.S. All Imron 104)
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KAIA PENGANTAE.

Blsmlllaahlrrohmaanlrrohllm
SegaXa puji dan syukur saya panjatkan kepada 

Alloh SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah- 
Nyaf sehlnggasaya dapat menyelesaikan tugas pe- 
nullsan skripsi ini.

Penulisan skripsi Ini saya beri Judul Be
berapa Permasalahan Xang Tl«ibul S*bagal Akibat 
Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad'. Maksud penulisan 
skripsi ini disamping untuk memenuhi tugas akhlr 
dl Fakultas Hukum Universitas Alrlangga, juga saya 
maksudkan untuk ikut menyumbangkan pemikiran tentang 
hukum aoara perdata, khususnya yang berkehaan' dengan 
putusan uitvoerbaar bij voorraad. Mudah-mudahan hal 
ini dapat bermanfaat bagi mayarakat umum, khususnya 
pembaoa.

Dalam menyelesaikan tugas penulisan skripsi 
Ini, saya tidak terlepas darl bantuan berbagal pihak, 
balk moril maupun materill. Oleh karena itu, sudah 
selayaknya dan sepantasnya saya menguoapkan terlma 
kasih yang tak terhingga kepada semua t.£lhak yang 
telah ikut membantu terselesalnya penulisan skripsi 
ini, terutama kepada :
1. Bapak Ismet Baswedan, S.H. yang tdiah bersedia 

membimbing dengan penuh kesabaran dan penuh per- 
hatlan selama penulisan skripsi;
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2. Bapak Abdul Rasjld, S*H«,LL«41, , Bapak Basukl Rekso 
tfibowo, S.H* ,M« S« dan Bapak Bambang Soerjo, S.H., 
yang bertindak sebagai dosen pengujl;

3».Seluruh Bapak cdiuâ wlfoii Go^ea. ffftkultaa Hukum 
Universitas Alrlangga, yang telah member! bekal 
ilmu pengetahuan hukum êtliainft .-aayA b.vlajar di 
Fakultas Hukum Universitas Alrlangga;

4. Bapak dan Ibu terclnta serta saudara-saudaraku 
yang telah memberikan bantuan morll maupun materi- 
ii;

5, Seluruh sahabatku tanpa terkecuali;
6* Pihak-pihak yang telah ikut membantu, balk morll 

maupun materlil, yang tldak dapat saya sebutkan 
satu persatu*

Saya menyadarl sepenuhnya bahwa skripsi ini 
masih jauh dari sempurna, oleh karena itulah semua 
kritlk dan saran yang bersifat membangun senantlasa 
saya harapkan.deml perbalkan skripsi ini.

Akhlr kata, besar harapan saya semoga skripsi 
Ini bermanfaat bagi klta semua, amllin*

Surabaya, 6 Jull 1991 
Penulls
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PENDAHULUAN
BAB 1

1. Permasalahan : Latar Belakane dan Rumusannya

Menurut ajaran Montesquieu, kekuasaan untuk 
mempertahankan peraturan perundangan atau kekuasaan 
peradilan (kekuasaan yudlslll) berada dibawah kuasa 
badan peradilan yang bebas dari oampur tangan badan 
eksekuitf dan badan leglslatlf.

Untuk dapat menjalankan tugas dengan sebalk- 
balknya, maka badan peradilan memerlukan suatu atur- 
an hukum yang mengatur bagalmana cara-cara menegak- 
kan norma-norma yang dilanggar oleh masyarakat* Atur- 
an hukum yang demlklan xlnl. dlsebut --Aturan hukum 
formil atau hukum aoara* Jadi hukum aoara merupakan 
aturan hukum yang digunakan untuk memellhara dan mem- 
pertahankan aturan hulcum materlil*

Hukum aoara ada dua macam, yaknl hukum acara 
pldana untuk memellhara QjxtAhanKan aturan
hukum pidana materlil, dan hukum acara perdata yang 
gunanya untuk memellhara dan mempertahankan aturan 
hukum perdata materlil.

M.H* Tlrtaamljaya member! batasan mengenalr 
pengertlan hukum acara perdata adalah suatu aklbat 
yang timbul dari hukum perdata materlil**'

*K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata RBG/
HIR. cet. IV, Ghalla Indonesia, Jakarta, 1931, h. 9.

1
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Sedangkan Wlrjono Prodjodikoro memberl batas-
an sebagal berikut :

Hukum acara perdata adalah rangkaian ppratnr- 
an-peraturan yang meiautt..w a  -.bagftlmAaa-oraag 
harus bertindak terhadap dan di muka Peagadil- 
an dan oara bagaimana Veaig.'fWLlSjia J.lJt.u. U^rua 
bertindak satu sama lain untuk melaksanakan 2 
berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
Dengan demlklan dapat dikatakan bahwa hukum

acara perdata adalah ketentuan-ketentuan yang meng-
atur bagaimana beracara dl muka^sidangpeagadilan
dalam bidang perdata*

Hukum aoara perdata Indonesia bersumber pada
tiga kodifikasl hukum yaknl :
1, B.Rv (Reglement op de fiurgerlljke Reohtsvordering) 

yang serlng juga disingkat dengan Kv, yakni hukum 
aoara perdata yang berlaku bagi golongan Eropah 
dan yang dipersamakan dengan mereka, yang dimuat 
dalam S. 1847/52 mulal berlaku 1 Mel 1348;

2, (Herzlene Indoneslsohe Reglement) atau di- 
sebut juga Reglemen Indonesia baru (RIB) yang di
muat dalam S• 1848/16 jls, 1848/57 , 1941/44 ber
laku mulal 1 Mel 1848 untuk wilayah Jawa dan 
Madura;

3* fi.Bg, (Reohtsreglement voor de Buitengewesten)
yang dimuat dalam S. 1927/227 berlaku mulal 1 Juli 
1927, untuk wilayah luar Jawa dan Madura,

2Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di 
Indonesia, cet. X, Sumur Bandung, Bandung, 1988, h,13«
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ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA PERMASALAHAN YANG ... DIDIK HARIYANTO



Adapun pelaksanaan acara perdata seoara garis 
besar adalah sebagai berikut ; pihak yang meraaa di- 
rugikan mengajukan gugatan kepada Pengadilan XM0&*rl 
dimana tergugat bertempat tinggal. Berdasarkan surat 
gugatan tersebut, pahitera Pengadilan Negeri akan me- 
nyampaikan pemberitahuan kepada tergugat yang isinya 
meayatakana bahwa tergugat barus datang pada sidang 
pengadilan, sehubungan adanya surat gugatan dari peng- 
gugat tersebut*

^ntuk mengurus suatu perkara perdata,— j>JLhak-- 
pihak yang berperkara dapat meminta bantuan seorang 
atau beberapa orang advokat/pengaeara« Tata oara 
mengajukan gugatan haruslah sesuai dengan apa yang 
telah ditentukan oleh pasal 118-124 HIE atau pasal 
142-148 RBg., Jika tidak maka gugatan blsa ditolak.

Berdasarkan surat gugatan tersebut, hakim me- 
manggil kedua belah pihak untuk menghadap sidang 
pengadilan pada waktu yang telah ditentukan guna di- 
lakukan pemerlksaan perkara perdata.

Apabila kedua belah pihak telah hadir, sidang 
akan dlbuka untuk umum yang dilanjutkan dengan usaha 
dari hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak* Jika 
perdamaian itu tidak berhasll, hakim akan membaoakan 
gugatan yang telah diajukan penggugat, setelah itu 
akan dilanjutkan dengan pemerlksaan kedua belah pihak. 
Selama pemerlksaan berlangsung, para pihak diperkenan- 
kan mengajukan bukti-bukti dansaksi-saksi guna mem-

3
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perkuat kebenaran mereka* Hakim setelah mendengar 
dan menllai segala kemungkinan yang ada, yang ber- 
kenaan dengan perkara yang ditanganinya maka akan 
dlputuskan mana yang benar dan mana . .$a u&, * sal&h, 
dal am artinMKXalL i - -
pihak yang dlkalahkan wajiblah baglnya untuk me- 
Xaksanakan apa yang telah diputuskan hakim* Putus- 
an ini mahlh dapat dlmlntakan banding ke Pengadil
an Tlnggl, kasasl ke Mahkamah Agung, serta upaya 
hukum penlnjauan kembali oleh Mahkamah Agung,

Dalam suatu gugat-glnugat, suatu hal yang 
paling didinginkan oleh ^.plhak yang memenangkan 
perkara adalah menlkmatl hasil gugatannya aecepat 
mungkin. Oleh karena itu dalam praktek aeringkali 
terjadi, bahwa dalam suatu surat gugatan selalu 
dlmohonkan agar putusan dapat dljalankan terlebih 
dahulu* Apabila gugatan atau permohonaa ini di- 
kabulkan, maka putusannya disebut sebagai putusan 
uitvoerbaar bij voorraad*

Dikabulkan atau tidaknya suatu gugatan ter- 
gantung dari hakim* Akan tetapl untuk mengabulkan 
permohonan yang satu ini (putusan uitvoerbaar bij 
voorraad), bagi seorang hakim dituntut untuk ber- 
hati-hatl apabila tidak ingin timbul kesulltan di- 
kemudlan hari*

Dari slni timbul suatu dllema bagi seorang 
hakim, yaknl dlsatu pihak la dituntut untuk me-
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laksanakan asas peradilan yang sederhana, oepat dan 
beya rlngan, sedang dilain pihak jika gugatan yang 
dapat dijalankan terlebih dahulu dikabulkan, timbul 
kesulltan di kemudlan harl,

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dalam 
penulisan skripsi ini saya mengemukakan beberapa per- 
masalahan sebagai berikut :

1. Apa maksud dan tujuan putusan uitvoerbaar bij 
voorraad serta apa akibat hukum yang ditimbul- 
kannya ?

2. Permasalahan-permasalahan apakah yang timbul 
sehubungan dengan putusan . uitvoerbaar bij 
voorraad ?

3. Bagaimana upaya hukum para pihak yang merasa 
dirugikan akibat potasannitToerbftar bij 
voorraad ?

2. Pen.lelasan Judul

Judul skripsi ini adalah Bieberapa Permasalah- 
an Yang Timbul Sebagai Akibat Putusan Uitvoerbaar
Bij Voorraad. Putusan Uitvoerbaar bij voorraad artl-

/
nya putusan yang dapat dljalankan terlebih dahulu, 
meskipun ada banding maupun kasasi. Sedangkan be
berapa penulls yang lain ada yang mengartikan se-

5

o• Subektl jlan a* tjliposudibi*, Kamus Hiikan. 
oet. VII, Pradnya Paramlta, Jakarta, 1983, h. 109.
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bagal putusan serta merta dan ada yang mengartikan 
sebagai putusan yang dapat dllaksanakan segera ae~ 
sudah dlucapkan.

Suatu hal yang penting untuk diketahul 
adalata bahwa putusan ini hanya terdapat pada hukum 
acara perdata, sedang pada hukum aoara pldana tak 
mengenal putusan ini.

3, Alasan **emillhan Judul

Sebagaimana klta ketahul bahwa salah satu 
asas dalam peradilan ki-ta S£ba*atnaj&& 
dalam pasal 4 ayat (2) UU No, 14/1970 tentang Pokok- 
Pokok Kekuasaan Kehaklman yaitu peradilan dilaksana- 
kan dengan sederhana, cepat dan beaya ringan. Salah . 
satu realisasinya yaknl maslh tetap dlpertahankannya 
putusah uitvoerbaar bij voorraad dalam hukum aoara 
perdata kita. Namun demlkian dalam prakteknya tidak 
jarang menimbulkan kesulltan, terutama Jika putus
an pengadilan tlngkat pertama bertentangan dengan 
pengadilan yang lebih tinggi.

Dari sinilah mengapa saya memilih judul Be- 
berapa Permasalahan .Tang,:$i®bnl.S4?b,ag ai Akibat 
Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad*

4. Tu.luan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
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a* Untuk ^meMnakl.. .•■ Bje*fljr»ra.V*nL . Juirltalaa-uVdarl
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, guna mem- 
peroleh gelar Sarjana Hukum; 

b* Untuk menambah perbendaharaan literatur hukum. 
khususnya hukum acara perdata, sehingga dlharap- 
kaa dapat bermanfaat bagl pembacanya*

5. Metodologi 
A* Pendekataa masalah.

Untuk mendapat kejelasan terhadap permasalah- 
an yang menjadi pembahasan dalam penullsan skripsi 
inl9 maka saya akan membahas permasalahan tersebut 
seoara komparatif, yaltu dengan membandlngkan antara 
masalah yuridisnya , taoKlnya. ,dengan O*o*o*lah
prakteknya. Untuk lebih Jelasnya akan saya uralkan 
sebagai berikut :

Pendekatan yuridls yaltu mellhat dari aspek 
hukumnyaD Hal ini dapat diperoleh melalul pendapat 
para sarjana, literatur-literatur dan peraturan per- 
undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan hal 
yang dibicarakan,

Sedangkan pendekatan pembandlngnya adalah 
pendekatan yang berkaltan b\dengau>. <prAk£ek sMiftri- 
hari. Hal Itu saya peroleh melalul majalah hukum 
dan koran-koran, yang memuat berita-berita yang 
bersangkut paut dengan putusan pengadllan.
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B, Sumber d&ta„
Dalam melengkapl bahan penullsan skripsi ini, 

saya menggunakan data sekunder. Data sekunder yaknl 
data yang diperoleh dari hasil penelitlan orang lain 
yang terdapat dalam llteratur-llteratur, ,dan
koran.
C, Prosddur pengumpulan dan pengolahan data,

Pengumpulan data yang dlpakal dalam penullsan 
skripsi ini adalah dengan mellhat pada i. bahan-bahan 
kepustakaan yang berupa llteratur-llteratur, koran, 
majalah, serta peraturan perundangan yang berlaku.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudlan 
dikelompokkan sesuai dengan masalah yang: akan di- 
bahas, yang selanjutnya disusun. ̂ »oar*-,- 
dengan menggunakan metode komparatif yakni antara 
teorl dan prakteknya, metode deduksi-induksi, hlngga 
dapat diperoleh data yang dapat dipertang^ungjawab- 
kan kebenarannya,

t

D, Analisis data.
Data yang telah tersusun seoara sistematls 

tersebut kemudlan ditinjau secara yurldis-analitls,. 
dengan menggunakan metode deduksi-induksi, Metode 
deduksl adalah metode yang ditarik dari suatu hal 
yang slfatnya umum yang berupa llteratur-llteratur, 
peraturan-peraturan, dan kemudlan dianalisa dan dl- 
arabil kesimpulan yang bersifat khusus yaltu hal-hal 
yang ada hubungannya dengan putusan uitvoerbaar bij
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voorraad, Sedangkan metode induksi adalah metode 
yang diambil darl hal-hal yang sifatnya khusus yang 
ada hubungannya dengau-pntusan uitvoerbaar bij 
voorraad, kemudlan dltarlk kesimpulan yang kiranya 
dapat berlaku umum.
6. Pertanggung.lavraban Slstematlka

Slstematlka skripsi Ini c dAfljaaun . ̂ odomlklftn 
rupa agar da^at dlperoleh suatu gaMbaran^yang jelas 
tentang pokok permasalahan yang akan dlpaparkan. 
Untuk itu skripsi ini dibagl menjadi lima bab,

Pada bab 1 dibahas Pendahuluan y^ng terdlri 
darl enam sub-bab. Keenam sub-bab Itu adalah per
masalahan, latar belakang dan rumusannya, penjelas- 
an judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, 
metodologi serta pertanggungjawaban slstematlka, 
Dengan mengetahui dan memahami bab Pendahuluan Ini, 
pembaoa akan leblh mudah untuk mengikutl uraian-urai- 
an selanjutnya

Pada bab IX dibahas macam-macam putusan peng- 
adllan, dasar hukum putusan uitvoerbaar bij voorraad, 
serta maksud dan tujuannya. Hal ini pentlng untuk di- 
ketahul, sebab klta tidak mungkin mengetahui putusan 
uitvoerbaar bij voorraad tanpa aeng&tahiil terlebih 
dahulu macam-macam putusan pengadilan, Begitu pula
klta harus mengetahui dasar hukum suatu putusan, Hal

t

ini disebabkan tanpa adanya dasar hukum, putusan itu
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bisa menjadl tidak ayah, dan oleh karenanya tidak 
mempunyal kekuatan mengikat, Demlklan juga klranya 
perlu dlketahul untuk apa putusan uitvoerbaar bij
voorraad Itu dijatuhkan.

t

Pada bab III -dibahas-^fc&haraga. , . g-al-slfcan 
yang timbul aklbat putusan uitvoerbaar bij voorraad, 
"eberapa permasalahan itu merupakan persoalan-per- 
soalan hukum yang serlngkali menlmbulkan kesulitan 
dalam praktek. Juga tidak jarang menlmbulkan per- 
debatan dl kalangan praktisi.

Bab IV dibahas upaya hukum para pihak yang 
merasa dirugikan aklbat / putusan. ̂ uitvoerbaar bij 
voorraad. Upaya hukum itu adalah perlawanan (verset), 
banding» kasasi serta peninjauan kembali. Pada bab 
IY" ini dapat saya katakan sebagai upaya penyelesal- 
an terhadap permasalahan-permasalahan yang dipapar- 
kan pada bab HI.

Setelah mengetahui dan memahaml semua per
masalahan dan pembahasan yang diuralkan mulal bab 
I sampai dengan bab IV, maka pada bab V merupakan 
bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran yang 
dlanggap perlu.

Dengan sistematlka yang demlklan Ini, vsaya 
harapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas serta 
berurutan mengenai permasalahan yang dibahas.
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MACAM-MACAM PUTUSAN PENGADILAN 
DAN PUTUSAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

1* Maoam-maoam Putuaan Pengadilan

Tugas hakim adalah mengambll atau menjatuhkan 
putusan pada tiap-tiap perkara yang dlajukan kepada 
nyat tanpa dapat menolak, dlmana putusan \ yang di
jatuhkan Itu akan mempunyai aklbat hukum bagi para 
pihak yang bersengketa. Adapun ^.^engertlAn putusan 
hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah :

•••suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 
pejabat negara yang diberi wewenang untuk Itu, 
diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk 
mengakhlrl atau menyelesaikan sengketa antara 
para pihak, Bukan hanya yang diucapkan saja 
yang dlsebut putusan, melainkan juga pernyata
an yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ,, 
kemudlan diucapkan oleh hakim di persldangan.
Dalam HIR maupun RBg sendlrl tidak ada satu

pasalpun yang member! batasan mengenai putusan hakim,
Hanya dalam paaal 185 HIR atau pasal 196 RBg dlada-
kan pembagaian putusan menjadi dua yaknl apa yang
dlsebut sebagai putusan akhir dan apa yang dlsebut
sebagai putusan yang bukan putusan terakhir.

4Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata 
Indonesia, edlsl III, oet. I, Liberty, Yogy^karta, 
1988, h . 1680

BAB] .XI
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Adapun yang dimaksud dengan putusan terakhir 
adalah putusan yang mengakhlri suatu sengketa dalam 
suatu tlngkatan tertentu.5 Sedangkan putusan yan£ 
bukan putusan akhlr adalah putusan sela atau putus
an antara sebagalmana dimaksud pasal 135 HIR atau 
pasal 196 RBg.6

Sebetulnya dalam hukum acara perdata ter- 
dapat beberapa putusan pengadilan yang tldak ter- 

>
muat balk dalam HIR maupun RBg. Hal ini disobabkan 
pembuat undang-undang tidak ingin terlalu formal, 
sehlngga tambah mempersullt jalannya persldangan, 
Adapun macam-macam putusan itu adalah sebagai ber
ikut ;
1. Dlllhat darl bunyi amar atau dlktumnya :

&« Putusan declaratolre yaknl putusan yang hanya^. 
menegaskan keadaan hukum semata-mata, Misal- 
nya putusan yang menyatakan bahvra X merupakan 
ahll traris yang syah darl Z. 

b. Putusan oonstitutlf adalah putusan yang meng- 
...h»paBkan: kead.aiua.biik.»ii dan ■anlabnJUtftp.J&s.aafr-u.

an hukum yang baru. Mlsalnya putusan yang mem-
/

batalkan jual bell antara A dan B. 
c• Putusan condemnatolre adalah putusan yang ber- 

isl penghukuman atau perintah untuk melaksana-

12

5Xbld., h. 183»
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nakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu 
atau perintah untuk membayar sejumlah uang, 

Oilihat dari apakah putusan itu sebagai putusan 
akhir *
a* Putusan verstek adalah putusan yang dljatuhkan 

apabila tergugat tidak hadir pada persldangan 
untuk yang pertama kalinya, meskipun la telah 
dipanggil dengan patut* 

b. Putusan oontradletoire adalah putusan yang di
jatuhkan apabila tergugat hadir pada sidang 
yang pertama, tetapi tidak pernah hadir pada 
sidang-sidang selanjutnya,

o. Putusan uitvoerbaar bij voorraad yakni putus
an yang dapat dijalankan terlebih dahulu,blar- 
pun terdapat perlawanan (verset), banding, 
maupun kasasl.

Putusan yang bukan merupakan putusan terakhir :
a. Putusan preparatolre adalah putusan mengenal 

persiapan jalannya pemerlksaan untuk memper- 
mudah segala sesuatu guna mengadakan putus
an terakhir, Mlsalnya putusan hakim yang me
nolak pemerlksaan saksi, Banding terhadapnya 
haruslah bersama-sama dengan putusan akhir,

b, Putusan interlucotoire adalah putusan yang 
memerintahkan untuk mengadakan pemerlksaan 
terlebih dahulu yang .dapat .-ta&cp&Bgar.uh. -pada 
bunyl putusan akhir, ^isalnya tentang men-
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dengar saksl, pemeriksaan buku dan laln-laln. 
Berbeda dengan putusan preparatoire, terhadap- 
putusan lnl bandingnya langsung dapat dlajukan 
tanpa harus menunggu putusan akhir. 

o» Putusan insldentil adalah putusan yang tldak 
begltu berhubungan dengan polcok perkara, yang 
timbul karena persellslhan. Mlsalnya putusan 
yang membolehkan seseorang melakukan voeglng, 
vrijwaring dan tussenkoast (intervensi). 

d. Putusan provlslonll adalah putusan yang di- 
keluarkan sehubungan tuntutan supaya dalam 
pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan 
pokok perkara Itu diadakan tindakan-tindakan 
pendahuluan yang berguna bagl salah satu atau 
kedua belah pihak. Mlsalnya putusan yang me-

7aerintahkan menghentlkan pembongkaran rumah..

2. Dasar Hi^kum Putusan Uitvoerbaar Bi.1 Voorraad

Putusan uitvoerbaar bij voorraad dlsamplng 
terdapat pada hukum forrall atau hukuin aoara, juga 
terdapat pada hukum materiil dan hukum publik, yang 
meskipun digunakan istilah lain -tAtafti.;, mteBdgya 
sama yakni putusan yang dapat dljalankan terlbbih 
dahulu.

7Tresna, R*, Komentar H-I.R.. cet. X, Pradnya 
paramlta, Jakarta, 1982, h. 186*
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Terdapat perbedaan antara ketentuan putusan 
uitvoerbaar bij voorraad yang terdapat pada hukum 
formil dengan yang terdapat pada hukum materlil dan 
hukum publik. Pada hukum materlil dan hukum publik 
putusan Itu meskipun tidak dituntut oleh penggugat, 
oleh karena keadaan ' atau demi kebaikan salah satu 
pihak atau keduanya ataupun pihak lain, maka hakim 
dapat memutuskannya. Sedang pada hukum formil, hal 
itu harus dituntut oleh penggugat, jika tidak maka 
hakim tidak bisa menjatuhkannya. Hal ini dlsebabkan 
dalam hukum formil hakim terikat ketentuan pasal 
178 aydtT(3>piHatau pasal 189 ayat (0) RBg. di- 
mana hakim dilarang untuk memutus lebih dari yang 
dituntut.

Dasar hukum putusan uitvoerbaar bij voorraad 
dalam hukum acara perdata terdapat pada pasal 180 
ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBg.* Tetapl 
r up any a Mahkamah Agung menganggap - p & r l u ; flieagatur 
lebih lanjut dengan beberapa SEMAnya dan Instruksl- 
nya9 yang pada pokoknya berlsl himbauan agar Peng
adilan Negeri jangan terlalu mudah menjatuhkan hal 
itu apabila dl£andang tidak perlu benar dan dalam 
keadaan yang sangat mendesak. Hal ini untuk meng- 
hindari kesulitan-kesulitan yang mungkin datang 
dikemudian hari apabila ternyata putusan Pengadil- 
an Negeri bertentangan dengan putusan pengadilan 
yang lebih tlnggi.
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Pasal 180 ayat (1) HIE atau pasal 191 ayat (1)
RBg, berbunyi sebagai berikut 2

Pengadilan Negerl dapat memerlntahkan supaya 
putusan dijalankan leblh dahulu walaupun ada 
perlawanan atau banding, jlka ada surat yang 
i sybh atau sehelal tullsan yang menurut atur- 
an tentang hal Itu berkekuatan sebagai alat 
buktl, atau jlka ada hukuman yang leblh dulu 
dengan suatu putusan yang telah mempunyai ke- 
kuatan hukum tetap, demikian juga jlka di- 
kabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula 
dalam persellslhan tentang hak mlllk.
Darl ketentuan dlatas klta dapat mellhat ada- 

nya beberapa syarat untuk dapat dljatuhkannya putus
an uitvoerbaar bij voorraad, dlmana apablla salah 
satu syarat tersebut sudah terpenuhl, barulah dapat 
dljatuhkan putusan itu,

Sedangkan Instruksl dan beberapa SEMA yang 
mengatur leblh lanjut terhadap putusan yang dapat 
dijalankan terlebih dahulu adalah sebagai berikut :
1. instruksl Mahkamah Agung No. 248/&/5216/M. yang 

islnya menglnstruksikan kepada Pengadilan Negerl 
seluruh Indonesia untuk tldak mudah menjatuhkan 
putusan uitvoerbaar bij voorraad.

2. SEMA NOo 13/1964 tanggal 10 Jull 1964 yang Islnya 
sekali lagi Mahkamah Agung menglnstruksikan, me- 
ngingat instruksl dan nasehat Mahkamah Agung ter- 
dahulu tldak dldindahkan, terbuktl masih banyak-

' nya putusan uitvoerbaar bij voorraad yang dijatuh- 
kan bahkan soring juga dilaksanakan walaupun masih
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dimlntakan banding, agar sedapat mungkin tidak 
memberlkan putusan yang dapat dljalankan ter
lebih dahulu jika dipandang tidak perlu benar 
dan hal itu harus mendapat ijin dari Mahkamah 
Agung.
SEMA No. 5/1969 tanggal 2 Juni 1969, yang Isi- 
nya melimpahkan wewenang pemberlan ijin seperti 
yang dimaksud SEMA sebelumnya kepada Pengadilan 
Tinggi.
SEMA No. 3/1971 tanggal 17 Mel 1971 yang Isinya 
memperoayakan keuball pelaksanaan putusan yang 
dapat dljalankan terlebih dahulu kepada Peng
adilan Negeri dengan memenuhi syarat-syarat pada 
pasal 130 ayat (1) HIE atau pasal 191 ayat'(l)
RBg. Akan tetapi ^Mahkamah Agung masih menoantum- 
kan syarat lain yaitu dengan sendlrinya harus di- 
mengerti jika ada kesalahan dari Pengadilan Negeri 
maka balk Mahkamah Agung maupun Pehgadllan Tinggi 
dapat memerintahkan penundaan eksekusl* ■
SEMA No, 6/1975 tanggal 1 Desember 1975 yang Isi
nya memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk 
memenuhi syarat-syarat pasal 180 ayat (1) HIE, 
atau pasal 191 ayat (1) RBg, dan dua minggu se- 
telah putusan dijatuhkan, maka sallnan putusan 
harus suUah dikirim kepadB Pengadilan -Tinggi, 
guna pengawasan dalam hal menangguhkan jalannya
eksekusi, sehingga tidak hanya berdasarkan surat
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darl terbandlng saja.
6. SEMA No. 3/1978 tanggal 1 April 1978 yang Islnya 

mengemukakan bahwa dua mlnggu setelah putusan di- 
ucapkan, maka sallnan putusan harus sudah dikirim 
kepada Pengadilan Tinggl dan tembusannya kepada 
Mahkamah Jigung. Hal ini sehubungan dengan peng- 
a was an sepertl pada SEMA sebeluninya.

Munculnya berbagai SEMA tersebut maniabulkan 
slkap pro dan kontra. Yang pro mendalllkan bahwa 
dengan mehimbang segala kemungkinan yang ada, jlka 
putusan uitvoerbaar bij voorraad dijatuhkan, ter- 
nyata tergugat handing dan putusan pengadilan yang 
leblh tinggi bertentangan dengan putusan pengadilan 
yang leblh rendah, maka akan timbul kesulltan me- 
narlk kemball barang-barang yang telah dieksekusl.
01eh karena itu menurut pendapat yang pro hendaknya 
Pengadilan Negerl betul-betul memperhatikan bebe
rapa SEMA tersebut. Sedangkan yang kontra mendalll
kan sebaliknya, yaknl tldak mungkin SEMA mengalah- 
kan pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) 
RBg. yang kedudukannya BObagalotuld&ng-undango Hal 
ini tldak sesuai dengan tata urutan perundang-undang- 
an yang berlaku. Oleh karena itu menurut pendapat ini 
agar sebalknya Pengadilan Negeri tetap berpegang pada 
ketentuan ;>yang ada pada HIR atau RBg. dalam menjatuh- 
kan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

Adanya dua pendapat yang sallng bertentangan
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Itu dlsebabkan adanya dua kepenfclngan yang berbeda 
dalam praktek. Apabila mereka berada pada pihak yang 
dlmenangkan (penggugat) tentunya mereka akan men- 
dalllkan pendapat yang pro. Tetapl seballknya Jika 
mereka berada pada pihak yang kalah (tergugat) maka 
tentunya mereka akan mendalilkan pendapat yang ke
dua (yang kontra).

Adapun pengaturan putusan yang dapat dijalan- 
kan terlebih dahulu dalam hukum materlil adalah se
bagai berlkut :
a. Yang terdapat pada Burgerlljk Vfetboek (Bff) :

1. Pasal 208 ayat (3) yang isinya menyatakan 
bahwa terhadap pembubaran perkawlnan, hakim
blsa mengangkat seorang wall dari salah satu

t

ayah atau ibu, dlmana penetapan ini dapat di- 
laksanakan segera meskipun ada perlawanan atau 
banding.

2* Pasal 319 jo. 319f yang menentukan bahwa ke- 
putusan terhadap pembebasan seorang ayah atau 
ibu yang memangku sebagai orang tua atau wall, 
dapat segera dilaksanakan meskipun ada per
lawanan atau banding.

3. Pasal 379 jo. 382 yang menyatakan bahwa pe
netapan terhadap mereka yang telah dlbebas- 
kan dari kekuasaan orang tua atau perwalian 
dapat segera dilaksanakan meskipun terdapat 
perlawanan atau banding.
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4. Pasal 446 ayat (1) yang menyatakan bahwa peng- 
ampuan berlaku terhltung sejak putusan diucap
kan.

b. Yang terdapat pada Failllsement Verordering atau 
Undang-Undang Kepallitan :
1. Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa putusan 

terhadap pernyataan _paU.lt .dapat...dljalankan 
terlebih dahulu dengan surat asllnya, meski
pun terhadapnya dlmajukan upaya banding.

2* Pasal 220 ayat (1) yang menyatakan bahwa peng- 
unduran pembayaran yang secara tetap telah dl- 
kabulkan, dapat ..djjalankah telrlebih dahulu, 
meskipun terhadapnya dimajukan banding* 
Sedangkan pengaturan putusan yang dapat di- 

jalnkan terlebih dahulu yang terdapat , padat* hukum 
publlk adalah :
1. Pada Ordonansl Pajak Pendapatan tahun 1944 yang 

dimuat dalam S. 1944/17 yang telah beberapa kali 
dlrubah dan dltambah, yakni terakhlr dengan L*N. 
1957 No. 41. Pasal 13nya menyatakan bahwa wajib 
pajak yang keberatan terhadap ketetapan pajak, 
dapat memasukkan surat keberatan, akan tetapl ada- 
nya sufcat keberatan tersebut tidak - menunda *®- 
A^tapan pajak0

2. Pada UU No. 6/19S3 tentang KetentAian Umum dan 
Tata Cara ferpajakan. Pasal 2i dari UU tersebut 
menyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahulul
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atas tagihan pajak terhadap barang-barang wajib 
pajak, barang-barang mlllk wakllnya, serta orang 
atau badan yang menurut ketentuan pasal 32 ayat 
(2) UU ini dan ketentuan perpajakan lalnnya ber- 
tanggungjawab seoara pribadi atau seoara renteng. 
Selanjtnya pasal 25 ayat (3)nya menyatakan bahwa 
wajib pajak diberi kesempatan mengajukan ke- 
beratan atas pembayaran pajak, namun adanya ke-
beratan ini tldak menunda kewajiban pembayaran

!
pajak.

3. Maksud dan Tu.luan Putusan Uitvoerbaar Bi.1 Voorraad

Tujuan setiap orang yang berperkara di Peng
adilan dalam hal gugat-ginugat adalah untuk uendapat 
putusan pengadailan yang berkekuatan hukum tetap, 
sehingga pihak yang dimenangkan dapat menikmati hasll 
gugatannya. Namun demiklan klranya tujuan Ini tldak 
dapat dieapai dalam waktu yang singkat. Hal ini dl
sebabkan untuk mendapat iputttaAn.iEeagadilaUo^itegeri 
saja dibutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampal 
bertahun-tahun, belum lag! di tlngkat banding dan di 
tingkat kasasi. Dengan demiklan dapat klta bayang- 
kan betapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memper- 
oleh satu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap.

Mengingat keadaan yang demiklan inllah klra- 
nya klta dapat menjgftrab pertanyaan apa ■raaksud dan

21
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dan tujuan putusan uitvoos'baar bij voorraad.
Untuk leblh jelasnya balklah akan saya rumus- 

kan maksud dan tujuan putusan uitvoerbaar bij voor
raad sebagai berikut ;
1, Dengan tetap dipertahankannya putusan uitvoerbaar 

bij voorraad dalam hukum acara perdata kita adalah 
dalam rangka mewujudkan salah satu asas peradilan 
dilaksanakan dengan sederhana, cejJatida^ baaya 
ringan*

Asas tersebut terdapat pada pasal 4 ayat (2) 
UU No* 14/1970. Yang dimaksud dengan sederhana adalah 
aoara yang Jelas, mudah di/ahaml dan tidak berbelit- 
belit* Sedangkan kata cepat mornunjuk pada jalannya ,

Qperadilan, Dengan asa ini diharapkan semakin se- 
dikit dan sederhana proses ber^oara dimuka pengadil
an, balk yang . aengenal pemeriksaan, ; p enye 1 o s al an 
berita acara pemeriksaan di pengadilan, penanda- 
tanganan putusan sampai pada pelaksanaannya*

Sehubungan dengan asas ini, kiranya putusan 
uitvoerbaar bij voorraad - aeruprtlfcan-salah satu sarana 
yang tepat, sebab hanya dengan _ fiwUwm 
Negerl saja tanpa mflnnnggu, proAafl hiinrUqg m.a«piin 
kasasi, putusan sudah dapat dijalankan, Dengan demi- 
kian proses peradilan akan lebih sederhana, pe£at,

22

Sudikno Mertokusumo, op. cit.. h. 23*9

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA PERMASALAHAN YANG ... DIDIK HARIYANTO



dan beaya ringar>, apabila dibandingkan dengan 
putusan akhir yang eksekusinya baru dapat ter- 
laksana setelah menunggu proses banding maupun 
kasasi,
2. Putusan uitvoerbaar bij voorraad merupakan 

salah satu sarana mempermudah dan memperlanoar 
jalannya peradilan,

Tujuan ini merupakan tindak lla^jut dari 
tujuan yang pertama. Dengan tercapainya asas per
adilan yang sederhana, oep.at dan beaya rlngan, dl~ 
harapkan jalannya peradilan akan lebih mudah dan 
lanoar, Hal Ini dlsebabkan pada dewasa ini umumnya 
orang enggan berurusan dengaa peradilan, yang dl
sebabkan oleh karena anggapan bahwa untuk berurus
an dengan pengadilan membutuhkan prosedur yang ber- 
belit-belit, sullt dlfahami dan waktu yang lama, 
sehlngga tidak jarang suatu perkara tertunda sampal 
puluhan tahun,,sampal dilanjutkan oleh ahll waris- 
nya, oleh karena yang berperkara sendiri telah me- 
ninggal dunla.

Dengan tetap dipertahankannya putusan uit
voerbaar bij voorraad dalam hukum aoara kita, maka 
diharapkan proses peradilan akan lebih mudah dan 
lancar, sehingga lebih meningkatkan kewlbawaan dan 
keperoayaan masyarakat kepada pengadilan.
3, Putusan uitvoerbaar bij voorraad merupakan salah
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satu sarana untuk melindungi kreditur dari ulah 
debitur yang licik.

Disini saya katakan sebagai salali satu sarana
sebab masih ada sarana-sarana yang lain yang kiranya
dapat melindungi kreditur dari ulah debitur. Sarana-
sarana itu antara lain Flduciare Klgenddm Overdracht,
sita (beslag), grosse akta, perjanjian kredit, gad&l,
hipotlk, sewa bell dan lain-laln. Pada perjanjlan-
perjanjian seperti itu kreditur berada pada posisl
yang diuntungkan, oleh karena barang-barang maupun
surat-surat obyek perjanjian berada ditangan pihakt
kreditur. Sehingga apabila .'debXtiux. want pre^tasi, 
kreditur tinggal melakukan permohonan eksekusl kei-& 
pad Pengadilan Negeri. Akan tetapi apabila barang- 
barang yang menjadi obyek sengketa masih berada di
tangan debitur, maka kreditur akan mengalami kesullt- 
an dalam mendapatkan barang-barang obyek seiigketa, 
meskipun ia berada pada pihak yang dlmenangkan. Hal 
ini disebabkan blsa saja barang-barang yang menjadi 
obyek sengketa sudah tidak lagi berada ditangan pihak 
yang dikalahkan, oleh karena sudah dipindahtangankan 
kepada pihak ketlga. Dengan demlklan kreditur hanya 
menag diatas kertas saja tanpa dapat menikmati hasll 
gugatannya. Dengan putusan uitvoerbaar bij voorraad 
kepentlngan kreditur yang beritikad balk akan dapat 
dilindungi,

Meskipun putusan uitvoerbaar bij voorraad bukan

24

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA PERMASALAHAN YANG ... DIDIK HARIYANTO



r

putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 
akan tetapi putusan ini mempunyai kekuatan 
ikat yang dapat dilaksanakan seoara paksa kepada 
para pihak* Hal ini disebabkan para pihak telah me- 
nyerahkan dan mempercayakan perkara mereka kepada 
hakim untuk diperiksa dan diadill. Dengan demiklan 
para pihak akan patuh dan hormat terhadap segala 
sesuatu yang telah diputus oleh hakim, yang mana 
para pihak tldak boleh melakukan apa-apa yang ber
tentangan dengan lsl putusan. Hal yang demiklan Ini 
telah ditegaskan dalam pasal 1917 BVf yakni yang me- 
nyatakan bahwa putusan hakim mempunyai kekuatan me- 
nglkat bagi para pihak yang berperkara.

Adapun kekuatan mengikat suatu putusan ada 
tiga macam, yakni :
1. Kekuatan mengikat, aUUcaodpya apabilapatusan 

telah dijatuhkan dan tenggang waktu yang telah 
ditentukan oleh undang-undang untuk menggunakan 
upaya hukum sudah habis dan tidak dipergunakan, 
maka putusan itu akan menjadi berkekuatan hukum 
tetap, dan akibat hukumnya yaitu apa yang telah 
dlputuskan dan diselesaiakan oleh pengadilan tak 
bisa diajukan lag! pada hakim (asas nebls in 
idem).

2. Kekuatan pembuktian, maksudnya bahwa suatu putus
an hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis,
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merupakan akta otentik dan dimaksudkan untuk di- 
gunakan untuk banding, kasasi maupun pelaksana- 
an putusan. Putusan hakim yang demlklan ini mem- 
punyai kekuatan pembuktian . yAng . ajWujnurnA. dan 
berlaku juga bagi pihak ketiga meskipun tidak 
mempunyai kekuatan mengikat.

3, Kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk di
laksanakan, maksudnya putusan pengadilan yang 
telah berkekuatan hukum tetap, akan mempunyai ke~ 
kuatan untuk dilaksanakan* Hal ini sesuai dengan 
ketentuan pasal 4 ayat (1) UU 14/1970 yang me
nyatakan bahwa setiap putusan pengadilan pada 
bagalan kepalanya harus diberi kata-kata yang 
berbunyl “Demi Keadilan fierdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa", sehlngga mempunyai kekuatan di
laksanakan (eksekutorial). Dengan demlklan bagi 
pihak yang dikalahkan dlwajlbkan untuk melaksana- 
kan isi putusan, 
kau.

26

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA PERMASALAHAN YANG ... DIDIK HARIYANTO



BEBERAPA PERMASALAHAN YANG TIMBUL 
SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

BA.fi III

1. Bila Putusan Uitvoerbaar Bi.1 Voorraad Berkekuatan 
Hukum Yang 'tetap (Inkraoht van Gewl.lsde) ?

Inkracht van gewijsde artinya adalah putus
an pengadilan yang telah berkekuatan hiakuff-^etap, . 
dimana terhadapnya sudah tidak ada upaya hukum lagl 
(baik perlawanan, banding maupun kasasl),

Suatu putusan dikatakan telah berkekuatan 
hukum tetap, apabila pihak yang dikalahkan menyata- 
kan menerima putusan itu, dan apabila ternyata se- 
telah lewat tenggang waktu yang ditentukan, ternyata 
pihak yang dikalahkan tidak melakukan upaya hukum, 
baikitu perlawanan(verset), banding maupun kasasi, 
Jadl apabila para pihak terus melakukan upaya hukum, 
maka putusan itu baru berkekuatan tetap setelah ada 
putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Dalam praktek jarang sekali terjadl pihak yang 
dikalahkan mau menerima dan melaksanakan begitu saja 
isl putusan pengadilan. Bahkan yang seringkall ter- 
jadl adalah seballknya, yakni pihak yang dikalahkan 
akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan upaya 
hukum yang ada. Bahkan sering Juga terjadi terhadap 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang
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tetap, masih mengalamai kesulltan dalam pelaksana- 
annya, sehlngga tidak jarang pula untuk melaksana- 
kan putusan pengadilan adalah dengan jafcan paksa- 
an dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara. Maka 
tepatlah jika dikatakan bahwa putusan pengadilan 
pada hakekatnya berhubungan ©rat dengan pelaksana- 
annya (eksekuslnya).

M. Yahya Harahap memberl pengertian sebagai 
berikut :

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum eksekutorial* Artinya tidak 
terhadap semua putusan dengan . sendlrlaya 
melekat kekuatan palaksanaan*. Berarti tidak 
semua putusan pengadilan dapat dieksekusi* 
Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah 
putusan^yang belum mempunyai kekuatan hukum 
tetap.
Jadi pada asasnya putusan pengadilan baru 

dapat dilaksanakan balk > d ftngan-. Aapftayi taan, 
maupun paksaan langsung (eksekusi rill) setelah 
putusan itu berkekuatan hukum tetap.

Lalu mengapa harus putusan yang telah ber
kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi ?• Hal 
ini disebabkan karena dalam putusan yang telah ber
kekuatan hukum tetap telah terkandung vrujud hubung- 
an hukum yang tetap diantara para pihak yang ber- 
perkara, yang mana hubungan hukum itu harusidi-

10Yahya Harahap, M., Ruang Linakup Per- 
magalahan. Agflllfca. cot. XI,Gramedia, Jakarta, 1989, h. 5.
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tatl dan dipenuhl oleh para pihak, khususnya pihak 
terhukum.

Lalu timbul pertanyaan apakah hanya putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap saja yang 
dapat dieksekusi ?. Dalam kasus-kasus tertentu ada 
kalanya undang-undang mengecualikan asas bahwa pe- 
laksanaan putusan baru dapat „d&jalahkan. setelah 
berkekuatan hukum tetap. Adapun pengeoualaian ter- 
hadap hal itu adalah ;
a. Terhadap putusan uitvoerbaar bij voorraad yang 

diatur dalam pasal 180 ayat (!) HIR atau pasal 
191 ayat (1) RBg*

b, Terhadap puttasan provlsionil yang diatur dalam 
pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) 
RBg.

Co Terhadap akta perdamalan yang diatur dalam pasal 
130 HIR atau pasal 154 RBg, 

d. Terhadap grosse akta yang diatur dalam pasal 224 
HIR atau pasal 258 RBg, 

ad. a, Eksekusi terhadap putusan uitvoerbaar fcblj 
voorraad*
ffirjono Prodjodikoro memberi batasan sebagai 

berikut :
Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalan
kan apabila sudah mendapat kekuatan hukum 
tetap, yaltu dalam hal tidak mungkin dlada- 
kan perbandlngan ketika dumumkan, dan dalam 
hal para pihak dlperbolehkan untuk banding,
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sesudah pengadilan Tinggi menguatkan putus
an Itu. Kecuali apabila Hakim dalam hal yang 
diperbolehkan oleh Hukum, menentukan bahwa 
putusan Pengadilan Negeri dapat dijalankan 
terlebih dahulu (uitvoerbaar verklaard bij 
voorraad, lihat pasal 130 HIR dan pasal.191 
RBg.). Apabila putusan Pengadilan Negerl me- 
ngandung penolakan permohonan gugat dan Pe
ngadilan Tinggi mengab^ilkan permohonan gugat 
maka putusan^pengadilan Tinggilah yang harus 
dijalankan.
Meskipun putusan uitvoerbaar ; bij voorraad 

bukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap akan tetapl dapat dilaksanakan, Namun dalam 
pelaksanaannya disyaratkan pada beberapa hal yang 
telah saya sebutkan pada bab terdahulu.

Salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya
putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu yakni

t

apabila.sebelumnya tel&h ada putusan hakim pidana 
yang berkekuatan hukum tetap, yangmenguntungkan 
penggugat dan ada hubungannya dengan pokok gugat- 
an. Terhadap syarat ini baik HIR maupun RBft. tidak 
mengatur. Oleh karena itu kita dapat mellhat ke- 
tentuan yang ada pada BVi yakni pasal 1918 yang me- 
nyatakan bahwa putusan hakim pidana yang telah ber
kekuatan hukum tetap yang berisi penghukuman, maka 
terhadap hal itu dapat diakul sebagai buktl dalam 
perkara perdata tentang perbuatan yang telah di- 
lakukan, kecuali jika diadakan bukti perlawanan.

^Wirjono Prodjodikoro, op. cit.. h. 132
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Untuk lebih jelasnya marllah klta mengambll 
suatu contoh sebagai berikut ; dalam perkara gugat
an antara A dan B tentang hak mlllk tanah, ’ ter
nyata sebelum perkaranya dlputus, B sebagai ter
gugat telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum- 
an oleh hakim pldana, Dalam hal seperti ini jelas 
bahwa B orang yang beritlkad tidak baik, karena 
telah memalsu sertlfikat tanah yang disengketakan, 
dan hal Ini telah dibuktikan dengan putusan hakim. 
Terhadap kasus seperti ini kiranya dapat dijatuh- 
kan putusan uitvoerbaar bij voorraad. Hal itu di- 
sebabkan telah jelas hubungan hukum dlantara para 
plhak. A'elah jelas bahwa B beritlkad tidak balk9 
sehingga A > orang yang harus dimenangkan. 
ad. b. Eksekusi terhadap putusan provlsionll.

pasal 180 ayat <1) HIR atau pasal 191 RBg. 
pada baglan akhirnya menyebutkan -adanyatuntutan 
lebih dahulu yang dlkabulkan. Hal lnllah yang .dlft, 
jadikan dasar untuk menjatuhkan putusan provisi. 
Putusan provlsionll ini berbeda dengan putusan uit
voerbaar bij voorraad. Kalau putusan provlsionll

ttermasuk putusan sela, maka putusan uitvoerbaar bij 
voorraad selalu putusan penghabisan (in vonnis). 
Contoh darl putusan ini adalah dalam sengketa rnmah 
antara A dan B, dimana A sebagai penggugat sedang 
membongkar rumah yang ditempati sebelum perkara-
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nya diputus, Oleh karenanya B mohon kepada hakim 
agar perbuatan A (membongkar rumah) tersebut di- 
hentlkan sementara sebelum perkaranya diputus, 
ad, c, Eksekusi terhadap akta perdamaian,

Pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg. menyebut- 
kan bahwa selama persldangan berlangsung, pihak- 
pihak yang berperkara dapat melakukan perdamaian, 
balk atas inislatlfnya sendlri maupun atas anjuran 
hakim, Perdamaian yang dilakukan diluar persidang- 
an tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, Akan te
tap i perdamaian yang dilakukan dalam persldangan 
mempunyai nllai eksekutorial sebagaimana putusan 
pengadilan, Oleh karenanya apabila perdamaian ter- 
capal, hakim akan memerintahkan kedua belah pihak 
untuk melaksanakan isi perdamaian, dan apabila ada 
salah satu pihak yang tidak mau melaksanakan isi 
akta perdamaian, maka pihak yang lain dapat meng
ajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan 
Negeri,
ad. d, Eksekusi terhadap grosse akta,

Menurut ketentuan pasal 224 HIR atau pasal 
258 RBg, meskipun grosse akta ini bukan merupakan 
putusan pengadilan yang berkekuatan /.hkkumtrtatap, 
akan tetapi oleh karena dlbagian kepala grosse akta 
terdap&fc kaEta-kata "Demi ^adilan Berdasarkan Ke- 
tuhanan Yang Waha Esa", sehingga mempunyai kekuatan
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eksekutorlal sebagiinana halnya putusan pengadilan, 
fierdasarkan ketentuan pasal 224 HIR ataupun 

pasal 258 RBg,, maka dapat klta ketahui bahwa ek- 
sekusi terhadap drosse akta adalah dalam rangka pe
laksanaan isi perjanjian yang dibuat para pihak, 
Dengan demiklan apabila ada salah satu pihak yang 
want prestasi, maka pihak yang lain dapat mengaju- 
kan permohonan kepada ^ t u a  Pengadilan Negeri, agar 
isi perjanjian dilaksanakan dengan paksa,

2. Bila Putusan Uitvoerbaar Bi.1 Voorraad dapat di
laksanakan 1

Pelaksanaan putusan pengadilan diatur mulai
pasal 195—224 HIR atau pasal 206-258?RBg« Dlsamping
itu juga diatur dalam Peraturan jelang No, 189/1908
(Vendu Reglement S. 1908/189) dan UU No. 49 Prp/
1960 jo Kepres No. li/1976 tentang kewenangan me-
laksanakan parate eksekusl.

Menurut Sudikno *iertokusuino, hukum eksekusl
mellputi penyitaan dan kemudian dilanjutkan dengan
penjualan harta kekayaan debitur, untuk kepentlng-
an kreditur, dalam rangka seseorang melaksanakan

12atau mereallsir hak-haknya terhadap orang lain,
Sehubungan dengan pelaksanaan putusan peng-

Sudikno Mertokusumo, op, oit.« h. 212,
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adilan, maka tidak semua putusan pengadilan dapat 
dieksekusi, tetapi hanya putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap saja dengan beberapa -pe-- 
ngecuallannya sepertl yang telah saya sebutkan,

Sedangkan dlllhat dari dlktumnya^ putusan 
yang dapat dieksekusi adalah putusan condemnatolre. 
Sedangkan putusan pengadilan yang islnya menolak 
permohonan penggugat dan yang menetapkan sesuatu 
tidak perlu dilaksanakan, hal ini disebabkan dalam 
kedua putusan itu tidak terkandung adanya hak atas 
suatu prestasi, sehingga terjadlnya aklbat hukum 
tidaklah tergantung prestasi dari orang lain,, se
hingga tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa guna 
melaksanakan putusan itu,

Sebelum dieksekusi, biasanya barang-barang 
yang menjadi obyek sengketa ditaruh dalam beslag 
atau sita (balk revindloatoire .beslag yang diatur 
galam.pasal 226 * HIR atau pasal ZQQ ABgi , *maupun 
conservatoire beslag yang diatur dalam pasal 227 
HIR atau pasal 261 RBg,), Hal Ini dimaksudkan jika 
ada persangkaan yang beralasan bahwa tergugat. akan 
berusaha memlndahkan barang-barang sengketa, pada 
pihak ketiga sebelum perkaranya diputus, selain 
untuk memudahkan eksekusi, Dapatlah kita bayang- 
kan betapa sulitnya apabila eksekusi akan dljalan
kan, tetapi ternyata barang-barangnya sudah tidak 
lagl berada ditangan tergugat
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Setelah segala sesuatunya dianggap oukup, 
pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan ke
pada ftetua Pengadailan Negeri, dan atas surat itu 
Ketua Pengadilan Negeri akan memerintahkan untuk 
memanggil pihak yang dikalahkan guna diperingat- 
kan supaya ia memenuhi isi putusan!dalam tenggang 
waktu yang telah ditetapkan yakni delapan hari 
sebagaimana ditentukan oleh pasal 196 HIR ataupun 
pasal 207 RBg.

Apabila setelah lewat jangka waktu tersebut 
dan pihak yang dikalahkan tidak juga memenuhi ke- 
wajibannya, maka ia akan dipanggll sekali lagi guna 
diperingatkan. Setelah diperingatkan >unthk yang 
kedua kalinya dan ia belum juga melaksanakan ke- 
wajlbannya, maka Ketua Pengadilan Negeri akan me- 
ngeluarkan surat perintah tertlis untuk menyita 
barang-barang bergerak milik tergugat yang menurut 
taksiran harganya akan mencukupi untuk pelunasan 
sejumlah uang yang harus ia bayar, sesuai dengan 
bunyi putusan, ditambah dengan beya eksekusl. Jika 
harga barang-barang bergerak tersebut belum juga 
mencukupi, maka akan dlperlntahkan pula untuk me
nyita barang-barang tak bergerak milik tergugat,

Apabila barang-barang tak bergerak milik 
tergugat tersebut berada diluar daerah hukum Peng
adilan Negeri dimana perkara itu diperiksa dan di-
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adili, maka dalam tempo delapan hari itu ptttuaan 
yang dljatuhkan akan dikirim kepada ^etua Pengadil
an Negerl dlmana barang-barang t&k bergerak Itu 
berada, untuk dieksekusi.

Adapun jenis-jenis pelaksanaan putusan ada
lah sebagai berikut :
1. Eksekusl yang diatur dalam pasal 196 HIR atau 

pasal 208 RBg. yakni eksekusl yang menghukum ter
gugat untuk membayar sejumlah uang.

2. Eksekusl yang diatur dalain pasal 225 HIR atau 
pasal 259 RBg. yakni eksekusl yang memerintahkan 
kepada piha^ yang dikalahkan untuk melaksanakan 
sesuatu. Apabila pihak yang dikalahkan tersebut 
ternyata tldak dapat melaksanakan prestasl yang 
diwajlbkan kepadanya, maka pihak yang dimenang
kan dapat meminta kepada hakim supaya perbuatan 
yang harus dilakukan oleh tergugat itu dapat di- 
nilai dengan uang.

3. Eksekusl rlil. Jenls eksekusl ini tldak diatur 
balk oleh HIR amupun RBg., akan tetapi diatur di- 
dalaai pasal 1033 Rv. Adfepun yang dimaksud dengan 
eksekusl rill adalah pelaksanaan putusan yang me
merintahkan untuk mengosongkan benda tetap. Jika 
orang yang dlhukum untuk mengosongkan benda tetap 
tersebut tidak mau memenuhi perintah hakim, maka 
hakim akan memerintahkan kepada juru sita supaya 
dengan bantuan panltera pengadilan dan blla di-
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perlukan dengan menggunakan alat-alat kekuasaan yang 
ada (aegara) supaya barang-barang tak bergerak itu 
segera dikosongkan oleh pihak yang dikalahkan be- 
serta orang-orang yang dikuasakannya.

Disamping ketiga Jenis eksekusi yang telah 
saya sebutkan diatas, masih ada lagi apa yang di- 
sebut dengan parate eksekusi atau eksekusi langsung. 
Eksekusi Jenis ini terjadi apabila kreditur men- 
Jual barang-barang milik 'debitur, taapa mempunyai 
tltel ekse kutorial, sebagaimana ketentuan pasal 
1155 Bff Jis• UU No. 49/Prp/1960, Kepres 11/1976 se
bagai sumber hukum yang mengatur kewenangan parate 
eksekusi dimana yang merumuskan adalah PO&fttla Urus- 
an Piutang Negara (PUPN), sedang yang melaksanakan- 
nya adalah BUPN yaknl Badan Urusan Piutang Negara.

Satu lag! yang masih termasuk ruang lingkup 
eksekusi yaknl gijzelllng (penyanderaan), yang di- 
atur dalam pasal 209-223 HIR atau pasal 242-247 RBg. 
Lembaga ini menentukan bahwa bagi debitur yang di- 
hukum untuk melunasi hutang-hutangnya, tetapi ter- 
nyata barang-barang miliknya yang dislta oleh peng
adilan tidak menoukupi, maka fcreditur dapat meng
ajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, 
supaya debitur dlsandera karena hutang-hutangnya, 
sampal sanak keluarganya melunasi hutang-hutangnya.

Akan tetapi ketentuan terhadap lembaga pe-
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nyanderaan (gijzelling) ini tidak lagl diberlaku-^ 
kan secara efektlf oleh SEMA. No* 2/1964 tanggal 22 
Januari 1964 yang isinya menginstruksikan kepada 
£eluruh pengadilan di llngkungan peradilan umum, 
supaya tidak lagl menggunakan ketentuan-ketentuan 
pasal yang berhubungan dengan lembaga penyanderaan 
(gijzelling)• Adapun alasannya adalah tindakan pe
nyanderaan adalah sudah tidak sesuai lagl dengan 
alam Indonesia yang merdeka, dan sangat bertentang- 
an dengan perlkemanusiaan,

Seperti halnya dengan dikeluarkannya bebe- 
rapa SEMA sehubungan dengan putusan uitvoerbaar bij 
voorraad, maka terhadap SEMA. ,No. .2/1964 inlpun me
nimbulkan slkap pro dan kontra. Tlmbulnya dua slkap 
ini rupanya juga didasarkan adanya dua kepentlngah 
yang berbeda, dalam artian dlpihak mana mereka ber
ada* Apabila mereka berada pada pihak yang dika&ah- 
kan, tentu mereka akan mendalilkan bahwa SEMA ter
sebut sudah tepat* Sedangkan apabila mereka berada 
pada pihak ya&g dimencaigkan, tentunya mereka akaai 
mendalilkan yang lain lagl. Misalnya tidak mungkin 
SEMA bisa mengalahkan HIR, dengan dihapuskannya lem
baga ini akan digunsdcan oleh debitur yang tldak

Ibertanggungjawab untuk mengambil kredit yang se- 
banyak—banyaknya dengan mengabalkan pengemballannya, 
dan ukuran kemanusiaan yang didalilkan oleh SEMA
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tersebut haruslah dapat diuji keseimbangannya dengan 
kepntingan umum, yakni tidak mungkin hanya dengan 
mendalilkan demi kepentingan kemanusiaan untuk me- 
lindungi kepentingan seorang saja, dengan mengabai- 
kan kepentingan umum. Untuk itu menurut pendapat ini 
sebaiknya lembaga penyanderaan (gijzelllng) diber- 
lakukan secara kasuistis, tidak secara umum. Misal- 
nya untuk debitur yang mengambil kredit eukup besar 
dapat diterapkan lembaga ini, tetapi untuk debitur 
yang mengambil kredit kecil seperti KIK, KCK, kira- 
nya lembaga ini tidak patut diterapkan.

3. Bagaimana Bila Terhadap Putusan Uitvoerbaar Bi.l 
Voorraad Dia.lukan Intervensi dan: DardenrVeraet ?

Sebagaimana telah klta ketahui, pada umumnya 
dalam suatu proses perkara terdapat dua pihak yang 
saling berhadapan, yakni penggugat dan tergugat.

Tetapi ada kalanya terdapat pihak lain atau 
pihak ketiga yang ditarik masuk kedalam suatu per
kara. Masuknya pihak ketiga kedalam suatu perkara 
yang sedang berlangsung inilah yang disebut dengan 
intervensi.

Intervensi itu sendiri tidak diatur baik di- 
dalam HIR maupun RBg., akan tetapi diatur dalam Rv. 
yaitu pasal 279-282 untuk bontuk intervensi tussen- 
komst (menengahi) dan voeging (menyertai), serta 
pasal 70-76 untuk bentuk vrijwaring (penanggungan).

39

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA PERMASALAHAN YANG ... DIDIK HARIYANTO



Yang dimaksud dengan voeging adalahapablla 
masuUfiya pihak ketiga ttetiga Wedalam proses gerkara 
dengan bersikap memlhak pada salah satu pihak, apa- 
kah penggugat ataukah tergugat* Untuk itu disyarat- 
kan kepentingan hukum pihak ketiga yang berhubungan 
dengan pokok gugatan*

Yang dimaksud dengan vrijwarlng adalah ikut 
campurnya pihak ketiga kedalam suatu proses perkara 
oleh karena diwajibkan oleh hukum untuk menanggung 
salah satu pihak* Misalnya menurut ketentuan pasal 
1474, 1491 dan 1492 BW, penjual wajlb menanggung 
barang-barang yang t&Vah.dijualnya terhadap pihak 
ketiga. Perbedaannya dengan voeging ^adalah dalam 
voeging, ikut campurnya pihak ketiga itu tidak di
wajibkan oleh hukum, sedang dalam vrijwarlng, ikut 
campurnya pihak ketiga adalah karena la diwajibkan 
oleh hukum*

Tujuan pAira pihakuntuk menarlk pihak ketiga
dalam vrijwarlng Ini adalah untuk menanggung agar 
dirinya dapat terbebas dari'kanHhgklnan akib&ii. 
putusan mengenai pokok perkaranya* Jadi dalam hal 
ini terjadi penggabungan tuntutan, yaknl tuntutan 
melawan tergugat dan tuntutan melawan pihak ketiga.

Dalam vrijwarlng Ini ada dua hal yang perlu 
dlketahui yaknl piihak ketiga dapat menggantikan ke- 
dudukan pihak yang ditanggungnya, dan pihak ketiga
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tidak menggantikan kedudukan pihak yang ditanggung- 
nya. Dalam hal yang pertama dapat terjadl Jlka di- 
ijinkan oleh para pihak asll (terutama penggugat), 
sehingga tergugat dikeluarkan kedudukannya darl 
sengketa tersebut dan dlgantlkan kedudukannya oleh 
pihak ketiga yang menanggungnya. Sedang1 dalam hal 
yang kedua, tergugat tetap kedudukannya sebagai ter
gugat, tidak dikeluarkan dari sengketa. Mlsalnya 
dalam ufcang piutang, maka borg (penanggung) menurut 
ketentuan pasal 1839 dan 1840 Btf setelah la membayar 
dapat menagihnya dari debitur. Dengan demiklan jlka 
deblturnya want prestasl, penanggung tadi hanya blsa 
menuntut berdasarkan atas tuntutan pribadi, diluar 
sengketa.

Dalam vrljwaring ini apabila dljatuhkan putus
an yang Islnya tergugat dikalahkan, dan oleh karena- 
nya pula tergugat dijatuhi hukuman, maka penanggung 
sekaligus juga berada pada pihak yang, dikalahkan, 
dan oleh karenanya harus melaksanakan isi putusan 
guna kepentingan tergugat. Oleh karena itu masuknya 
pihak ketiga dalam vrljwaring rfld&lahJcarena ter- 
paksa, sebab resikonya sangat besar apabila akhlr- 
nya tergugat dikalahkan.

Yang dimaksud dengan tussenkomst (menengahi) 
adalah masuknya pihak ketiga kedalam suatu proses . 
perkara, dlmana la tidak memihak pada salah satu
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pihak, tetapi untuk membela kepentingannya sendiri. 
Misalnya dalam sengketa antara A dan B tentang hak 
milik atas sebuah bangunan, perkara belum diputus, 
muneullah C yan£ mendalilkan bahwa bangunan yang 
sedang disengketakan itu adalah haknya XHGBnya). 
Apabila apa yang didalilkan C ini benar, maka per
kara antara A dan B akan dihentikan dan ganti me- 
meriksa perkara C.

Sebetulnya dalam hal seperti itu C bisa saja 
langsung menggugat pada A atau B, tanpa ikut campur 
dalam proses perkara antara A dan B t sebagai pihak 
ketiga, Akan tetapi melalui tussenkomst ini preses- 
nya lebih dipersingkat dan prosedurnya lebih mudah, 
Memang tujuan tussenkomst ini adalah untuk memper- 
singkat dan mempermudah jakannya perkara, dan untuk 
mencegah putusan yang saling bertentangan,

Seperti halnya pada voeging dan vrijwarlng, 
pada tussenkomst ini juga disyaratkan adanya ke- 
pentingan pihak ketiga yang berhubungan dengan pokok 
perkara. Menurut yurisprudensi, untuk dapat dikabul- 
kannya intervensi, maka harus tampak adanya kepenting- 
an untuk mencegah adanya atau timbulnya karugiaa atau 
kehilangan sesuatu hak oleh sengketa yang sedang ber-
langsung, oleh karena itu perlu ittut campur tangan-

13nya. ''Dalam hal ini' pihak ]4etiga,_s&ngat ,-berke?...̂ -
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pentingan untukditetapkan haknya oleh pengadilan.
Adapun prosedur beraoara dengan tiga pihak 

ini adalah untuk voeglng dan vrljwaring, dengan 
jalan pihak yang berkepentingan mengajukan per
mohonan kepada hakim, bagi teprgugat t sebeAum ia 
mengajukan jawabannya, sedang bagi penggugat se- 
belum la mengajukan repliknya. Sedang untuk tussen- 
komst, pihak ketiga tadi mengajukan gugatan kepada 
Pengadilan Negerl yang sedang memerlksa dan meng- 
adili perkara penggugat dan tergugat, dln$na gugat
an itu ditujukan kepada penggugat dan tergugat.
Nantinya hakim akan member! surat penetapan apakah 
permohonan pihak ketiga tadi dikabulkan atau tldak. 
Apabila permohonan dikabulkan, pihak ketiga tadi 
akan dlmasukkan kedalam proses perkara.

Sedangkan satu lag! bentuk beraoara dengan 
tiga pihak adalah darden verset,(perlawanan pihak 
ketiga). Darden verset tidak sama dengan intervensi. 
Perbedaannya adaflah terletak pada .Kepentingan pihak 
ketiga yang masuk kedalam proses perkara. • ..~

Pada darden verset, kepentingan huttum itu 
harus didasarkan atas hak milik^. sedang pada inter
vensi tidak harus didasarkan pada kepentingan ke- 
pemillkan. ?al , &etenAnan., pasal
195 ayat (6) HIR atau pasal 206 ayat (6) RBg. i

Perbedaan yang kedua adalah pada darden verset
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pihak ketiga diwajibkan membayar ongkos perkara sen
diri, oleh karenanya punya nomor perkara sendiri. 
Sedangkan pada intervensi, pihak, ketiga tidak usah 
membayar ongkos perkara, dan dalam hal ini nomor 
perkaranya ikut nomor perkara terdahulu.

Darden verset dapat dltujukan pada dua beslag 
yaknl conservatoire beslag dan exeoutoriale beslag. 
Terhadap conservatoire beslag diatur dalam pasa} 378 
Bv. dan untuk executoriale beslag diatur dalam pasal 
195 HIR atau pasal 206 RBg*

Tujuan darden verset adalah supaya pihak ketiga 
dinyatakan sebagai pelawan yang jujur dan berltlkad 
balk, sehingga jika permohonan itu dlkabulkan, peng
adilan akan memerintahkan untuk u.mangan&liat kemball 
terhadap sita jaminan atau memerintahkan untuk me-
nunda atau membatalkan eksekusi. Iftutusan .terhadap/
darden verset ini dapat dimlntakan binding.

Meskipun terhadap sengketa yang sedang ber- 
langsung maupun terhadap sita (beslag) diajukan per
lawanan, maka pada asasnya adanya perlawanan ter* 
sebut tidak menunda jalannya eksekusi, kecuali jika 
Ketua Pengadilan Negeri menentukan supaya jalantiya 
eksekusi dltunda dan menunggu keputusan dari peng
adilan. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 207 ayat 
(3) HIR atau pasal 227 ayat (1) RBg.

Adanya asas ini klranya dapat dimakluml, hal 
ini karena dalam praktek seringkall terjadl upaya
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hukum Intervensi dan darden verset ini ’digunakan 
oleh plhak-plhak yang berltikad tidak balk untuk 
mengolor-olor atau menunda-nunda jalannya eksekusi, 
sehingga mereka dapat menlkmati barang-barang yang 
menjadi obyek sengketa.lebih lama lagl*

Sehubungan dengan pelaksanaan putusan (ter- 
masuk terhadap putusan uitvoerbaar bij voorraad), 
kedua upaya hukum ini (darden verset dan intervensi) 
seringkali digunakan oleh debitur yang H o i k  untuk 
niengolor-olor waktu sehingga proses perkara mereka 
akan berlangsung lebih lama. Hal ini dlsebabkan la 
(debitur) sebelumnya sudah menyangka bahwa dirinya 
akan berada pada pihak yang dlkalahkan*

Dalam hal seperti diatas hakim dihadapkan ke
pada persoalan yang sifatnya kasulstls, dalam art! 
hakim harus jell dan berhati-hati dalam menerapkan 
asas tersebut.(asas pasal 207 HIR atau pasal 227 
RBg.). Tidak semua kasus dapat diterapkan asas itu, 
tetapi hanya terhadap kasus-kasus tertentu.

Kesulitan terhadap asas tersebut yaltu jika 
perlawanan ditolak dan eksekusi dljalankan, tetapi 
ternyata pelawan banding, dan putusan Pengadilan 
Tinggi mengabulkan perraohonan pelawan, maka timbul 
kesulitan dalam hal menarik kemball barang-barang 
yang telah dieksekusi, apalagi jika :har.ang-barang 
tersebut telah berpindah tangan pada pihak lain*
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Untuk itu ada dua hal yang perlu diketahul, dalam 
hal menjalankan asas tersebut. Kedua hal itu ada
lah pertama apabila pelawan {pihakketiga) . -.dapat 
membuktikan bahwa dirinya adalah pelawan yang ber- 
itikad baik dan JuJur, kiranya sita (beslag)-ataU 
eksekusl dapat ditunda bahkan dibatalkan. Sedang
kan hal yang kedua adalah apabila sebaliknya yakni 
pelawan tidak dapat membuktikan bahwa dirinya pe
lawan yang jujur dan beritikad baik, maka kiranya 
sita (beslag) ataupun eksekusl dapat terus dijalan
kan. Atau sebaiknya eksekusl ditunda dahulu, sambil 
menunggu putusan mengenai perlawanan. Tujuannya 
adalah untuk menghindari putusan yang saling ber
tentangan (kontradiksl), dimana pengadilan meme
rintahkan supaya eksekusl tetap berjalan, sedangkan 
kelak kemudian hari ternyata perlawanan dikabulkan 
oleh Pengadilan Tinggi.
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PUTUSAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD 
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UPAYA HUKUM VERSET, 

BANDING, KASASI, SERTA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

1. Putusan Uitvoerbaar Bi.1 VOrraad Dalam Hubungannya
Dengan Unava Hukum Verset

Sebagaimana kita ketahul, pada umumnya dalam 
suatu proses perkara terdapat dua pihak yaknl peng
gugat dan tergugat, dimana kedudukan anatara kedua-
nya adalah sama«

i
Apabila pada hari sidang yang telah ditentu

kan tetapi ada salah satu pihak yang tidak datang, 
meskipun la telah dipanggll dengan patut, maka akan 
dlberlakukan acara istimewa. Artinya hukuml. . aoara 
yang diterapkan berbeda dengan proses perkara per
data pada umumnya,

Apabila penggugat tidak hadir pada harl sidang 
yang telah ditentukan, dan la juga tidak menyuruh 
orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, sedangkan 
la juga telah dipanggll dengan patut, maka berdasar-
kan ketentuan pasal 124 HIR atau pasal 148 RBg, maka

tgugatannya dianggap gugur. Dalam hal Ini penggugat 
dapat mengajukan gugatan ulang. Atau dapat juga se
belum menjatuhkan putusan Itu, hakim memerintahkan

BAB IV
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supaya penggugat dipanggil sekali lag! pada harl 
sidang yang lain (pasal 126 Hitt atau pasal i50 
RBg.). Ada satu lagi yang menyebabkan gugurnya 
gugatan penggugat, yakni apabila penggugat tidak 
mengajukan gugatannya kepada hakim perdamaian 
desa, meskipun telah diperintahkan oleh Pengadil
an Negeri.

Begitu juga bagi tergugat, apabila la tak
hadir pada hari sidang yang telah ditentukan atau

/
tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir se
bagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil se
cara patut, maka menurut ketentuan pasal 125 ayat
(i) HIR atau pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan bisa 
dikabulkan dengan verstek, kecualai apabila ter
nyata bagi Pengadilan Negeri gugatan tersebut di- 
anggap melawan hak atau tidak beralasan.. Tetapi 
apabila tergugat dalam surat jawabannya mengaju
kan tangklsan atau eksepsl yang berisi pengadil
an tidak berwenang mengadili perkaranya, maka 
meskipun ia sendiri atau wakilnya tak hadiy, peng
adilan wajib member! putusan atas tangklsan Itu, 
baru kemudian pengadilan akan memutus pokok per
karanya (pasal 125 ayat (2) HIR atau pasal 149 
ayat (2) RBg.)

Seperti halnya pada penggugat, hakim se- 
belum menjatuhkan putusannya dapat memerintahkan
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supaya tergugat dipanggll sekali lagl untuk hadir
pada harl sidang yang lain (ketentuan pasal 126
HIR atau pasal 150 RBg.).

Adapun pengertian verstek itu adalah per-
nyataan bahwa tergugat tidak hadir, dimana la se-

14harusnya hadir menurut hukum aoara, Sebagaian 
besar para sarjana berpendapat bahwa harl sidang 
yang telah ditentukan balk itu yang mengakibatkan 
dijatuhkannya putusan yang menggugurkan gugatan, 
maupun terhadap putusan verstek adalah pada harl 
sidang yang pertama kali. Jadi apabila pada harl 
sidang yang pertama tergugat hadir, sedang hari- 
harl sidang selanjutnya tergugat tidak hadlit,, maka 
tidak dapat dljatuhkan putusan verstek, namun per
karanya akan diperiksa seperti blasa, dan bila di- 
jatuhkan putusan, maka putusannya dlsebut putusan 
contradietolre.

Menurut ketentuan pasal 126 HIR atau pasal
150 RBg., hakim tidak harus menjatuhkan putusan 
verstek atau menggugurkan gugatan. Ketentuan se
perti itu memang sangatlah bijaksana. Hal itu di- 
maksudkan agar Pengadilan Negeri tidak mudah men
jatuhkan putusan verstek atau menggugurkan gugatan, 
tanpa hadirnya salah satu pihak, dimana perkara itu

14Supomo, a., Hukum Aoara Perdata Pengadilan 
Negeri. cet. XX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989,
h. 337
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dlanggap sebagai perkara yang sangat penting. -Hal 
ini disebabkan mungkin ketldakhadiran salah satu 
pihak tersebut bukan karena kesalahannya. Mungkin 
saja meskipun secara formal surat panggilan dari 
pengadilan tersebut telah disampaikan dengan patut, 
tetapi belum tentu pihak yang bersangkutan menge
tahui adanya surat panggilan itu, Hal ini mungkin 
saja terjadi, oleh karena menurut ketentuan pasal 
390 H£R apabila surat panggilan yang disampaiakan 
juru sita tldak bertemu dengan orangnya sendiri, 
maka surat panggilan itu cukup disampaikan^. kepada 
Kepala Desa atau Kepala Karapung, yang mana Kepala 
Oesa atau Kepala Kampung tersebut dlwajibkan me- 
nyampaiakannya kepada yang bersangkutan. Apalagl 
bila ternyata pihak tergugatnya adalah rakyat keoil 
yang tldak mengerti hukum, maka apabila pengadilan 
terlalu mudah menjatuhkan putusan verstek, tentu 
sangatlah besar keruglan yang diderita oleh ter
gugat. Leblh diruglkan lag! apabila ternyata J»atAS. 
waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk me
lakukan perlawanan (verset) telah habls*

Apabila gugatan dikabulkan tanpa hadirnya 
tergugat, maka hal itu diberitahukan kepda tergugat 
serta dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan 
perlawanan (verset). Adapun tenggang waktunya ada
lah sebaglmana diatur dalam pasal 129 ayat (2) HIR
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atau pasal 153 ayat (2) RBg., yaknl jika putusan 
itu dlberitahukan kepada tergugat sendiri, maka 
verset masih dapat dletrima dalam vraktu empatbelas 
harl setelah pemberitahuan. tetapi apabila putusan 
tidak dlberitahukan kepada tergugat sendiri, maka 
tenggang waktu yang diberikan adalah delapan harl 
sesudah peneguran (sebagalmana ketentuan pasal'196 
HIR atau pasal 207 RBg.). Atau flaTato hal tidaJt. 
hadir setelah dlpanggil dengan patut, maka tenggang 
waktu yang diberikan adalah sampal harl ke delapan 
untuk HIR dan harl ke empatbelas untuk RBg sesudah 
dijalankannya surat perintah seperti tersebut dalam 
pasal 196 HIR atau pasal 207 RBg.

Tata eara mengajukan verset adalah sama se
perti mengajukan gugatn biasa. Orang yang mengaju
kan perlawanan kedudukannya sebagai tergugat (pe- 
lawaa), sedang bagi penggugat kedudukannya sebagai 
terlawan. Oleh karena kedudukan para pihak tidak 
berubah, maka yang harus memulal pembuktlan tetap 
oleh penggugat.

Menurut ketentuan pasal 129 ayat (4) HIR, 
atau pasal 153 ayat (4) RBg. apabila verset yang 
dlajukan tersebut diterlma, maka tertundalah pe- 
kerjaan menjalankan putusan verstek. Sedang ayat 
(5) dari pasal tersebut menyatakan bahwa perlawan
an (verset) hanya dapat dlajukan satu kali saja.
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Hal ini berarti apabila telah dijatuhkan ^putusan 
verstek untuk yang kedua kalinya maka ugaya hukum 
yang dapat digunakan adalah bukan verset lagi te
tapi banding* Kemungkinan dijatuhkan verstek untuk 
yang kedua kalinya adalah apabila tergugat (pe
lawan) tldak hadir lagi pada sidang yang telah di- 
tentukan* Tetapi apabila pada perlawanan itu yang 
tak hadir adalah penggugat, maka acara perlawanan 
tetap akan diperiksa seperti acara blasa,

Apabila terdapat leblh dari seorang ter
gugat, menurut ketentuan pasal 127 HIR atau pasal
151 RBg., sedang salah satu atau leblh darl ter
gugat itu tidak hadir pada harl sidang yang telah 
dltentukan, atau mereka juga tldak menyuruh orang 
lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka persidang- 
an akan ditunda pada harl lain. Penundaan ini di- 
beritahukan kepada yang hadir dalam persidangan, 
dimana pemberitahuan Itu sama dengan surat panggil
an baginya. Sedang bagi tergugat yang tidak hadir 
akan dlperlntahkan untuk dipanggil sekall lagi 
pada harl persidangan yang lain. < Bagi .-.tergugat 
yang tak hadir lagi setelah menerima p£ngg£l&n?<itu 
pada hari sidang yang telah dltentukan, apabila ia 
dijatuhl verstek untuk yang kedua kalinya, verset 
(perlawanan) tidak lagi diterima.

Apabila terdapat leblh dari satu tergugat, 
dan sebagaian tergugat menerima putusan itu, dan
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sebagaian yang lain tidak menerima putusan. itu ,;. raaka 
bagi tergugat yang tak menerima putusan diperkenan- 
kan mengajukan banding* Dalam hal seperti ini Peng
adilan Tinggi akan memeriksa perkara banding Itu se- 
cara keseluruhan, baik terhadap pihak yang banding, 
maupun terhadap pihak yang tak banding. Hal Ini ber- 
kaitan dengan salah satu tujuan hukum yaknl dalam 
rangka mencapai keadilan. Sebab dikhawatirkan dapat 
saja terjadl permainan antara penggugat > dan ter
gugat yang menerima putusan, disamping sebagai per- 
wujudan dari asas audi et alteram partem yang ber- 
arti hakim memperhatlkan kepentingan para pihak.

Apabila tergugat setelah dipanggll dengan 
patut untuk menghadap sidang pengadilan (sidang'per-*
tama), dan ternyata tergugat meninggal dunia, maka 
perkaranya dapat dilanjutkan oleh ahli warlsnya.
Hal Ini berdasarkan Yurlsprudensl Putusan Landraad 
Jember tanggal 14 April 1932 dan putusan Landraad 
Kutoarjo tanggal 14 Oktober 1933*

Apabila kedua belah pihak baik penggugat mau
pun tergugat tidak hadir pada harl sidang yang telah 
ditentukan, mrsklpun keduanya telah dipanggll dengan 
patut, oleh karena tidak ada ketentuannya, maka deml 
menjaga kewibavraan pengadilan, gugatan tidak dibaca- 
kan dan gugatan dianggap tidak pernah ada*

Dalam hubungannya dengan putusan uitvoerbaar 
bij voorraad:yang dijatuhkan bersama-sama putusan
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verstek, maka upaya hukum yang dapat dilakukan ada* 
lah verset (perlawanan)* Sebab bisa spja: terjadl, 
pada hari sidang yang pertama tergugat tidak hadir 
dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir se
bagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan 
patut* Ternyata hakim berdasarkan ketentuan pasal 
125 ayat (i) HIR atau pasal 149 ayat (i) RBg, men- 
jatuhkan putusan verstek yang mengabulkan seluruh 
gugatan penggugat, termasuk gugatan supaya dijatuh
kan putusan uitvoerbaar bij voorraad* Hal itu dapat 
saja dilakukan oleh hakim, oleh karena tidak ada ke
tentuan yang melarangnya.

Meskipun sebaiknya hakim bersikap bijaksana, 
sebagaimana dltentukan oleh pasal 126 HIR ataupun 
pasal 150 RBg., yakni hakim hendaknya jangan ter- 
lalu mudah menjatuhkan putusan verstek atau meng- 
gugurkan gugatan, namun oleh karena ketentuan yang 
melarangnya juga tidak ada (dalam hal menjatuhkan 
putusan verstek dengan mengabulkan seluruh gugatan, 
maka upaya hukum verset ini hendaknya diperhatikan 
oleh tergugat, agar nantinya tidak mengalami ke- 
rugian yang besar lagi oleh karena keliru dalam me— 
lakukan upaya hukum* Satu hal lagi yang perlu di
perhatikan adalah mengenai tenggang waktu yang di- 
berikan oleh undang-undang untuk melakukan verset 
(perlawanan), agar nantinya pelawan tidak sia-sia
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oleh karena perlawanannya ditolak hanya disebab-u,
t

kan tenggang waktunya telah lewat.

2. Putusan Uitvoerbaar B1.1 Voorraad Dalam Hubung- 
annya Dengan Upaya Hukum Banding

Apabila upaya hukum verset (perlawanan di- 
gunakan terhadap dijatuhkannya putusan verstek, 
maka bagi para plhak balk Itu penggugat atau ter
gugat yang tidak menerima putusan akhir Pengadil
an Negerl, dapat menggunakan upaya hukum banding*

Pada umumnya yang melakukan upaya hukum 
banding adalah plhak yang dlkalahkan. Akan tetapi 
tidak menutup kemungklnan plhak yang wdlmenangkan 
juga melakukan banding, Hal ini mungkin saja ter
jadl apabila ternyata gugatan^dikabulkan sebagai- 
an dan sebagaian yang lain ditolak, Pada hal bagi 
penggugat justeru bagian yang tidak dikabulkan itu 
yang sangat dianggap penting bagi penggugat. Hal 
ltulah yang menyebabkan penggugat naik banding, 
meskipun ia berada pada pihak yang dlmenangkan.

Bagi pihak yang dlkalahkan sendiri belum 
tentu mengajukan banding. Sebab ada kalanya pihak 
yang dlkalahkan menerima begltu saja isi putusan. 
Akan tetapi hal ini jarang sekall terjadl. Yang 
lebih sering terjadl adalah sebaliknya.

Aoara banding dalam hukum aoara perdata se- 
mula diatur dalam pasal 188-194 HIR yang kemudian
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tldak diberlakukan lag! oleh pasal 3 jo. 5 UU Drt. 
No. 1/1951. Untuk wllayah Jawa dan Madura saat ini 
yang berlaku adalah UU No. 20/1947. Sedang untuk 
wllayah diluar Jawa dan Madura yang berlaku adalah 
pasal 199-205 RBg.

Menurut ketentuan pasal 6 UU No. 20/1947, 
bahwa batas minimum besarnya nllai gugatan yang 
dapat dimohonkan banding adalah seratus rupiah, 
tetapi batas minimum sebesar itu kiranya untuk 
masa sekarang sudah tidak sesuai lagl. Oleh karena 
ftntuk masa sekarang kiranya nilal gugatan sebesar 
itU sudah tldak ada,lagi*> Namun oleh karena ke
tentuan tersebut sampal sekarang masih berlaku dan 
belum dicabut, maka batas minimum yang diberlaku
kan juga masih tetap seratus rupiah.

Adapun putusan yang dapat dimlntakan upaya. 
banding adalah putusan Pengadilan Negeri yang me
rupakan putusan penghabisan. Sedangkan putusan sela 
hanya dapat dimlntakan banding bersama-sama dengan 
putusan akhirnya (ketentuan pasal 9, 19 UU No. 20 
tahun 1947 dan pasal 201 RBg.).

Sedangkan yang berhak mengajukan banding, 
yaknl pihak yang berkepentingan menurut tenggang 
waktu yang telah ditetapkan oleh pasal 7 jUUj: 'No. 
20/1947 atau pasal 199 RBg, yakni empatbelas hari 
terhltung mulai hari berikutnya setelah dijatuh-
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5T

kannya putusan, atau empatbelas hari setelah di- 
herltahukannya putusan Itu bagi pihak yang tak 
hadir pada saat putusan dibacakan* Menurut ke- 
tentuan pasal 11 ayat (1) UU No, 20/1947 ataupun 
pasal 202 RBg*, apabila ada pihak yang menyatakan 
banding, hal itu akan diberitahukan kepada lawan- 
nya selambat-lambatnya empatbelas .ihari,' setelah 
permlntaan banding itu diterima, dan pada batas 
waktu itu pula para pihak dlberi kesempatan untuk 
mellhat surat-surat beserta berkas-berkasnya dl 
Pengadilan Negerl* Para pihak dlperbolehkan meng
ajukan keterangan-keterangan dan*buktl-buktl baru 
sebagai uralan dalam permohonan banding* Surat ke- 
terangan tersebutlah yang disebut dengan memorl 
banding* Sedang bagi lawannya dapat menjawab ke
terangan-keterangan Itu dengan apa yang disebut 
kontra memori banding* Setelah itu dalam waktu 
satu bulan setelah menerima permohonan banding, 
Panitera Pengadilan Negerl akan mengirlmkan surat- 
surat beserta sallnan putusan kepada Panitera Pe
ngadilan Tinggi* Menurut ketentuan pasal 11 ayat 
(3) UU No. 20/1947, &tAU pAaalv XQA RBg. adanya 
memori banding adalah tidak wajib, Jadl boleh me
ngajukan memori banding dan boleh tldak* Akan te
tapi demi kepentingan para pihak sendiri, sebaik- 
nya memori banding dan kontra memori banding di- 
buat, supaya Pengadilan Tinggi leblh mengetahui
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apa dan mengapa yang menjadi keberatan para pihak* 
Dalam memori banding itu pihaic yang mengajukannya 
dlsebut pembanding, sedang lawaruiya dlsebut ter- 
banding*

Ketidakharusan mengajukan memori banding itu 
karena pada Pengadilan Tinggi nantinya diadakan pe- 
meriksaan ulang yang mengenai seluruh segi peme- 
riksaan perkaranya (baitt fakta maupun hukumnya),
Oleh karena itu Pengadilan Tinggi t,merupakan. peng
adilan yudex factie untuk tingkatan yang terakhlr.

Pada mulanya menurut ketentuan pasal 15 UU 
No. 20/1947 Pengadilan Tinggi dalam memerlksa dan 
memutus perkara dengan susunan tiga orang hakim, di
mana pemerlksaan tersebut pada asasnya dilakukannya 
atas dasar surat-surat (berkas-berkas)nya saja, te
tapi blla dianggap perlu Pengadilan Tinggi bisa men- 
dengar sendiri keterangan para pihak dan saksl-saksl. 
Ketentuan tersebut akhlrnya dirubah oleh pasal-.-2 UU 
No. 11/1955 dimana ayat (l)nya menyatakan,bahwa pe- 
meriksaa'n perkara perdata dalam tlngkat banding di
laksanakan dengan tiga orang hakim, kecuall apabila 
Ketua Pengadilan Tinggi menetukan bahwa terhadap se- 
golongan perkara tertentu biaadipu.tus oleh.seorang 
hakim (hakim tunggal). „

Setelah menerima berkas perkara aerta> ^mem- 
pelajarinya, Hakim Pengadilan Tinggi akan menentu-
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lean slkap guna menjatuhkan putusannya* Putusan itu 
dlbacakan diauka umum, dimana putusan Itu bisa ber- 
variasl, yakni apabila Pengadilan Tinggi sependapat 
dengan putusan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan 
Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri* 
Jika Pengadilan Tinggi beranggapan bahwa Pengadilan 
Negeri telah kellru dalam melihat fakta serta me- 
nerapkan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi akan mem- 
batalkan putusan Pengadilan Negeri, dengan meng- 
adili dan membuat putusan sendirl yang' dapat me- 
ngabulkan gugatan penggugat, menolak .gugatan peng
gugat, atau menyatakan bahwa gugatan tidak bisa dl- 
terlma (niet on vangkelijk verklaard)*

Setelah dibuat putusan oleh Pengadilan Tinggi 
maka salinan putusan itu akan dlkirim kepada para 
pihak dengan melalui panltera Pengadilan Negeri* 
Sebelum perkaranya di tingkat banding diputus, Pem- 
bandlng dapat menjabut kemball permohonan bandingnya* 

Dalam hubungannya dengan putusan uitvoerbaar 
bij voorraad, perkara banding .ini^flangatlah. pending 
artinya, terutama bag! pihak yang dikalahkan. Kira- 
hya ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan 
masalah ini*

Pertama, klta harus mengetahui hahwa perkara 
perdata yang dapat dimlntakan banding adalah perkara 
yang telah diputus dengan putusan penghabisan Peng-
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adilan Negeri, sedang putusan sela tidak bisa di- 
mohonkan banding, kecuali bersama-sama putusan ter- 
akhirnya. Sehubungan dengan ’ keteiitaan* ~ tersebut, 
kiranya kita harus mengetahui bahwa ptttusan uit
voerbaar bij voorraad selalu dijatuhkan bersamaan 
dengan putusan terakhir dari Pengadilan Negerl. 
Putusan uitvoerbaar bij voorraad tldak bisa dijatuh^ 
kan sebagai putusan sela. Hal ini/. disebabkan putus
an sela hanya dapat dijatuhkan berkaltan dengan hal- 
hal yang tidak begitu berhubungan dengan pokok per- 
karanya. Begitu Juga dengan „ putusan provislbnil, 
dimana putusan Itu berbeda dengan putusan uitvoer
baar bij voorraad.(hal ini dapat kita lihat dalam 
sub-bab macam-macam putusan pengadilan). Kesimpulan 
kita adalah bahwa putusan uitvoerbaar bij voorraad 
adalah putusan penghabisan Pengadilan Negeri, yang 
mana untuk mengajukan banding terhadapnya para pihak 
langsung dapat mengajukannya.

Hal yang kedua adalah tentang batas mlnimun 
perkara yang dapat dimintakan banding, batps .paktu 
untuk mengajukan banding serta syarat-syarat formll 
lalnnya hendaknya para pihak memperhatikan ketentu- 
an yang ada.

Masih ada satu hal lagi yang kiranya ber
hubungan dengan upaya hukum banding, yakni tentang 
prorogasi, aebagalmaaa diatur dalam pasal 324-326
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Rv* Prorogasi adalah persetujuan kedua belah pihak 
yang berperkara, dimana mereka setuju untuk meng- 
hadapkan perkara mereka langsung pada Pengadilan 
Tinggi, tanpa melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal 
ini Pengadilan Tinggi bertindak sebagai pengadilan 
tingkat pertama, sehingga apa-apa yang mestinya di
lakukan oleh Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini 
dilakukan oleh pengadilan Tinggi. Apabila blasanya 
Pengadilan Tinggi dalam perkara banding hanya me- 
merlksa surat-surat (berkas-berkas)nya saja, dalam 
prorogasi ini Pengadilan Tinggi memerlksa perkara
nya secara lesan.keterangan para pihak, saksl-saksl 
dan semua ketentuan yang seharusnya dilakukan oleh 
Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Tinggi dalam 
hal ini merupakan putusan terakhir terhadap peng
adilan yudex factle, sehingga upaya hukumnya yang 
dapat dilakukan tinggal kasasl dan penlnjauan kem- 
ball. Adapun tujuan para pihak menggunakan lembaga 
prorogasi adalah untuk mempercepat proses perkara, 
dimana seharusnya perkara itu diputus oleh Peng
adilan Negeri, sekarang tidak.

Sehubuhgan dengan-hal.. i.tu, satu .hal .yang 
perlu dlgarls bawahi acfetlah apa-apa yang seharusnya 
dilakukan oleh Pengadilan Negeri, dalam prorogasi
dilakukan oleh Pengadilan Tinggi. Dengan demlklan

t
dapat saja dalam prorogasi itu dljatuhkan putusan
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verstek, putusan sela ataupun putusan uitvoerbaar 
bij voorraad. Untuk itulah kiranya perlu dlketahui 
hal-hal yang berhubungan dengan perkara kasasi, 
Hal itu disebabkan upaya hukum yang dapat diaju- 
kan terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam hal 
prorogasi adalah kasasi, bukan lagi banding.

3. Putusan Uitvoerbaar Bi.1 voorraad Dalam Hubung-
annva Dengan Upaya Hukum Kasasi

Ketentuan pokok mengenai kasasi diatur oleh
UU No. 14/1935 tentang Mahkamah Agung, yang me- 
nentukan bahwa UU No, 13/1965 sepanjang mengenai 
ketentuan tentang Mahkamah Agung tidak berlaku, 
A'etapi yang menyangkut semua peraturan pelaksanaan- 
nya tetap berlaku, sepanjang ketentuan baru yang 
menurut UU No. 14/1985 belum dikeluarkan, dan se
panjang tidak bertentangan dengan UU No, 14/1985,

Setelah para pihak menerima salinan putus
an Pengadilan Tinggi melalul Panitera Pengadilan 
Negerl, maka bagi mereka yang tidak puas akan isi 
putusan tersebut dapat mengajukan kasasi, melalul 
Panitera Pengadilan Negerl, Demiklan menurut ke
tentuan pasal 113 UU No. 1/1950. Sedangkan menurut 
ketentuan pasal 44 UU No, 14/1985 yang berhak me
ngajukan kasasi adalah pihak yang berkepentlngan, 
atau wakilnya dengan surat kuasa khusus untuk itu.

62

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA PERMASALAHAN YANG ... DIDIK HARIYANTO



Adapun tenggang waktunya adalag empatbelas harl 
setelah putusan Pengadilan Tinggi dlberitahukan 
kepada para pihak.

Apabila dalam perkara banding para pihak 
tidak diwajibkan menyerahkan memori banding dan 
kontra memori banding, maka dalam tingkat kasasi 
para pihak (pemohon kasasi) diwajibkan menyerah
kan memori kasasi* Adapun memori kasasi tersebut 
haruslah berisl alasan-alasan yang menurut ke
tentuan pasal 30 UU No. 14/1985 dapat digunakan 
sebagai alasanuntuk mengajukan kasasi, yaknl ;
a. Bahwa pengadilan tidak berwenang atau telah

melampaui batas wewenangnya;
i

b. Bahwa pengadilan telah salah menerapkan atau 
melanggar hukum yang berlaku;

c. Bahwa pengadilan telah lalai memenuhi syarat- 
syarat yang diwajibkan undang-undang yang bAr- 
laku, yang dapat meugancam kebatalarwya,

Apabila pada proses banding para pihak dl- 
perkenankan mengutarakan secara rinci Llcebera$an- 
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, pada 
proses kasai ini para pihak. hanyadiperitenankan 
mengungkapkan hal-hal seperti dl atas* Hal ini dl** 
sebabkan pada proses kasasi sudah tidak lagi di- 
periksa tentang duduk perkaranya atau faktanya, 
tetapi tentang hukumnya. Sehingga tentang terbuktl
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atau tldaknya suatu perkara tidak akan dlperiksa. 
Dalam memori kasasi tidak diperbolehkan mengutara- 
kan hal-hal (peristiwa-peristiwa) baru atau yang 
sering disebut novum. Demikian pula perubahan yang 
menyangkut bantahan juga tidak diperbolehkan. Pe
meriksaan dalam tingkat kasasi meliputi keseluruh- 
an putusan hakim, baik bagian yang merugikan pe- 
mohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pe- 
mohon kasasi.

Menurut ketentuan pasal 113 UU No. 1/1950, 
yang dianggap sebagai saat mengajukankasasl adalah 
saat menerima permohonan kasasi. Pemeriksaan per
kara dalam tingkat kasasi didasarkan pada saat pe*» 
nerlmaan permohonan kasasi, meskipun mlsalnya pe- 
mohon kasasi telah leblh dahulu menyerahkan memori 
kasasi. Sedangkan tanggalnya dlhitung sejak beaya 
perkara diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri. 
Apabila beaya perkara diterima setelah melampauii. 
batas waktu yang telah ditetapkan, maka permohonan 
kasasi dianggap tidak pernah ada.

Menurut ketentuan pasal 40 UU No. 14/1985, 
dimana ayat (l)nya menyatakan bahwa Mahkamah Agung
dalam memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurang-

/
nya dilakukan oleh tiga orang hakim. Sedang ayat
(2)nya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung di- 
ucapkan dalam sidang terbuka.untuk umum.
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Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, 
Mahkamah Agung akan mengambil sikap, apakah me- 
nolak permohonan kasasi yang berartl menguatkan 
putusan yang dlmohonkankasasi, atau menerima per
mohonan kasasi yang berartl membatalkan putusan 
yang dlmohonkan kasasi* Sehingga yang perlu untuk 
diketahui adalah apakah Mahkamah Agung pada putus- 
annya itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri 
dan Pengadilan Tinggi selufuhnya dan membuat putus
an sendiri, apakah Mahkamah Agung membatalkan isi 
putusan Pengadilan Negeri dan . menguatkan putusan 
Pengadilan Tinggi dengan beberapa perbalkan, atau 
Mahkamah ..Agung membatalkan putusan P$ngQ&Uan 
Tinggi dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri 
dengan beberapa perbalkan.

Dalam hubungannya dengan putusan uitvoerbaar 
bij voorraad, kiranya tidak ada masalah, sebab hal 
ini tergantung kepada pihak yang dlkalahkan, apakah 
la mengajukan kasasi atau tidak. Apabila ia meng
ajukan kasasi, maka hendaknyu ia memperhatikan hal- 
hal yang terpenting seperti yang telah saya sebut
kan diatas.

Sedangkan dalam hubungannya dengan prorogasi, 
hendaknya para pihak memperhatikan hal kasasi ini. 
Adapun sebabnya adalah apabila mereka tidak terima 
atas putusan Pengadilan Tinggi, upaya hukum yang
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yang dapat mereka lakukan adalah kasasi, bukan lag! 
banding* Untuk itu mereka tidak lag! membuat memori 
banding, tetapi memori kasasi*

Dengan melihak kembali beberapa SEMA yang 
pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sehubungan 
dengan putusan uitvoerbaar bij voorraad, maka kira
nya Mahkamah Agung berhak menentukan apakah putusan 
uitvoerbaar bij.voorraad yang telah dijatuhkan Pe
ngadilan Negeri itu dibatalkan h dlkuatkan* 
Untuk menentukan hal ini..‘kiranya...Mahkamah -Agung 
akan mempertlmbcmgkan segala sesuatunya, apakah se- 
kiranya perlu dijatuhkan putusan uitvoerbaar bij 
voorraad ataukah tidak* Apabila Mahkamah Agung me- 
mandang perlu dan layak dijatuhkan putusan uitvoer
baar bij voorraad, tentunya putusan PAhgadilan 
Negetl tersebut akan dlkuatkan, tetapi apabila di- 
anggap tidak perlu benar, tentulah putusan itu akan 
dibatalkan oleh Mahkamah Agung*

4. Putusan Uitvoerbaar B1.1 Voorraad Dalam Hubungan- 
annva Dengan Upaya Hukum Penin.lauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembalai ini adalah 
termasuk salah satu dari upaya hukum luar biasa di- 
samping darden verset (perlawanan pihak ketiga)* 
Dikatakan sebagal upaya hukum luar biasa, oleh karena 
perkfera* yang dimohonkan peninjauan kembali itu ada-
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l&h perkara yang telah dlputus dan putusannya telah 
berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).

Dahulu ^.dalam Rv. peninjauan kembali ini di
sebut dengan request civil (rekes slpll) atau yang 
dalam hukum aoara pidana diaebut dengan herzienlng. 
Sedangkan dalam UU No. 14/1970 upaya hukum Ini di
atur dalam pasal 21 yang hanya menyebutkan secara 
garis besarnya saja, sedangkan yang leblh rinoi lagi 
diatur dalam pasal 66-76 UU No. 14/1985.

Terdapat perbedaan antara rekes sipil dengan 
peninjauan kembali, yaltu pada rekes sipil, peme
riksaan hanya akan dilakukan terhadap putusan yang 
dimohonkan pehinjauan, apakah putusan Pengadilan 
Negeri ataukah putusan Pengadilan Tinggi. Apabila 
yang dimohonkan peninjauan kembalai itu putusan Pe
ngadilan Negeri, maka bagi pihak yang tidak puas 
terhadap putusan rekes sipil dapat mengajukan per
mohonan banding. Pada rekes sipil ini hanya dapat 
diajukan oleh para pihak yang berperkara saja, bagi 
ahli war1anya tldak diperbolehkan mengajukan rekes 
sipil.

Sedangkan pada peninjauan kembali yang di
atur oleh UU No, 14/1970 dan UU No^lit/198.5, akan di
lakukan pemeriksaan terhadap semua putusan balk Itu 
putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun 
Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali dalam
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hal ini dapat dlajukan balk oleh para pihak yang 
berperkara maupun oleh ahli warisnya. Permohonan 
penlnjauan kemball hanya dapat dilakukan satu 
kali saja, dan dapat dloabut kemball sebelum di- 
putuskan perkaranya.

Adapun alasan-alasan yang dapat dlgunakan 
untuk melakukan penlnjauan kemball diatur. dalam 
pasal 67 UU No. 14/1985 yaknl :
a. Apabila putusan dldasarkan atas suatu kebohonfe- 

an atau tlpu musllhat pihak lawan, yang dike-
.tabui.setelah perkoranye rtinuftus# Atai» her**' 
dasarkan atas buktl-bukti yang kemudlan oleh 
hakim pldana dinyatakan palsu;

Tenggang waktunya adalah seratus delapan puluh 
hari sejak diketahulnya kebohongan itu, atau se
telah putusan hakim pidana terafehut' berkekuatan 
hukum tetap.(pasal 69 huruf a UU No. 14/1985). Dl- 
dalam praktek sulit menentukan kapan diketahulnya 
kebohongan Itu. Oleh karenanya bagi pemohon pe
nlnjauan kemball selalu disumpah oleh Pengadilan 
Negeri.
b. Apabila setelah perkara diputus terdapat atau 

diketemukan surat-surat atau bukti-buktl yang 
menentukan, dimana pada saat perkara itu di-
periksa dan diputus tidak ditemukan;

Tenggang waktunya seratus delapan puluh hari sejak
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ditemukannya surat-surat buktl itu yang d1nyatakan 
dengan surnpah.(pasal 69 huruf b UU No. 14/1985).
c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak

dituntut atau melebihl dari apa yang dituntut;
iTenggang waktunya seratus delapan puluh hari sejak 

putusan itu berkekuatan hukum tetap dan diberitahu-
kankepada para pihak (pasal 69 huruf c UU No. 14/ 
1985).
d. Apabila mengenai suatu baglan.T"dari tuntutan 

yang belurn diputus tanpa dipertimbangkan sebab- 
sebabnya;

Tenggang waktunya seratus delapan puluh hari sejak 
putusan itu berkekuatan hukum tetap dan diberitahu- 
kan kepada para pihak.(pasal 69 huruf c UU Nov.14/
1985).
e. Apabila antara plhak-pihak y^ng sama mengenai 

suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh 
pengadilan yang sama tingkatnya, telah dlberikan 
putusan yang berbeda satu dengan yang lalnnya;

Tenggang waktunya seratus delapan puluh hari sejak 
putusan terakhlt itu berkekuatan hukum tetap, dan 
diberitahukan kepada para pihak (pasal 69 huruf d 
UU No. 14/1985).
f. Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan 

hakim atau .^uatu kekeliruan yang nyata* . ^
Tenggang waktunya seratus delapan puluh hari sejak
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putusan Itu berkekuatan hukum tetap dan diberi- 
tahukan kepada para pihak (pasal 69 huruf c UU 
No. 14/1985)♦ Keenara syarat tersebut merupakan 
syarat alternatif.

yPermohonan peainjawGn-kfembali.ditujukan 
kepada Mahkamah Agung melalul Panitera Pengadil
an Negeri (pasal 70 ayat (1) UU No. 14/1985). 
Sedangkan ayat (2)nya menyatakan bahwa Mahkamah 
Agung memutus perkara peninjauan kembali untuk 
tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 74 ayat (1) UU No* 14/1985 menentu- 
kan apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohon
an peninjauan kembali; dan selanjutnya memeriksa 
dan memutus sendiri perkaranya. Ayat (2)nya me
nyatakan bahwa apabila Mahkamah Agung beranggap- 
an permohonan peninjauan kembali tidak beralasan, 
maka Mahkamah Agung akan menolak permohonan pe
ninjauan kembali.

Setelah memutus perkara sepertl yang di
maksud, dlatas, Mahkamah Agung akan mengirim. salln- 
an putusan itu kepada para pihak melalul Panitera 
Pengadilan Negeri (pasal 75 UU No. 14/1985)*

Dalam hubungannya dengan putusan uitvoer
baar bij voorraad, kiranya terhadap u upaya hukum 
yang satu ini tidak ada masalah. Apabila pihak 
yang merasa dirugikan menemukan hal-hal yang ter-
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sebut dalam alasan-alasan untuk dapat dlkabul-* 
kannya permohonan peninjauan kembali.

Apabila syarat-syarat yang telah dltentu
kan oleh undang-undang tersebut telah dipenuhl, 
nantlnya Mahkamah Agung akan membuktlkan kp- 
benarannya, Jlka hal itu terbukti, nantlnya akan 
berpengaruh terhadap dicabut atau tldaknya putus
an uitvoerbaar bij voorraad.

Menurut pendapat saya, upaya hukum yang 
satu ini tidaklah begitu bermanfaat bila dihubung- 
kan dengan putusan uitvoerbaar bij voorraad. Hal 
itu disebabkan, setelah turunnya putusan Mahkamah 
Agung dalam tingkat kasasi, maka putusan itu men- 
jadi berkekuatan hukum tetap, sehingga eksekusl 
dapat dijalankan. Dengan demiklan mempermasalahkan 
putusan uitvoerbaar bij voorraad pada upaya hukum 
ini tidaklah berartl lagi. Sebalknya yang diper- 
masalahkan adalah putusan pengadilan secara utuh 
(menyeluruh), oleh karena nantlnya juga akan dl- 
periksa perkara £orsfebut secara keseluruhan.
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P fi N D T U P

1. Kesimpulan

Dari uraian-uralan bab terdahulu dapatlah
disimpulkan sebagai berikut :
a, Di Indonesia masih terdapat dualisme dalam 

hukum aoara perdata, yaknl untuk Jawa dan Madura 
menggunakan H.I.R., sedangkan diluar Jawa dan 
Madura menggunakan R.Bg., Dlsamplng itu masih 
dlgunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam 
Rv.,yang dasar berlakunya adalah pasal XI Aturan 
Perallhan Undang-Uudang Dasar 1945 Namun 
demlklan telah dlundangkan beberapa peraturan 
yang sangat menunjang proses perkara perdata , 
yaknl misalnya UU 20/1947 untuk acara banding, 
UU 14/1970 tentang . Pokok-Pokok Kekuasaan 
Kehakiman, UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung 
serta UU 2/1986 tentang Peradilan Umuqfc.

b. Seoara garis besar putusan pengadilan dlbagl 
menjadi dua yaknl putusan terakhir dan putusan 
sela. Tetapi seoara lebih terperlncl masih di- 
bagi lag! menjadi beberapa putusan, Adapun 
putusan uitvoerbaar bijvoorraad termasuk putus
an penghabisan dari Pengadilan Negeri,, dan talc.:
dapat dijatuhkan sebagai putusan sela.

BAB V
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Putusan uitvoerbaar bijvoorraad dlsamping ter
dapat pada hukum acara (hukum formil), juga

t

terdapat dalam hukum materiil. , Pada,.hukum 
formil (hukum aoara) terdapat pada pasal 180 
ayat (1) H.I.R. serta untuk . pelaksanaannya 
masih diatur dalam instruksi serta beberapa 
S£MA • Yang perlu diketahui adalah bahwa 
instruksi dan beberapa Surat Edaran Mahkamah 
Agung itu tidak bermaksud melarang Pengadilan 
Negeri uAtuk menjatuhkan putusan uitvoerbaar 
bij voorraad, tetapi menghimbau supaya tidak 
terlalu mudah menjatuhkannya, supaya nantlaya 
tidak timbul kesulltan untuk menarlk kembali 
barang-barang yangtelah dieksekusi, blla ter
nyata putusan pengadilan yang leblh tinggi 
bertentangan dengan putusan pengadilan pada 
tingkat pertama.
Sebagaimana kita ketahul, bahwa untuk memper- 
oleh satu putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap diperlukan waktu yang oukup lama. 
Oleh karena itu salah satu sebab masih tetap 
dipertahankannya putusan uitvoerbaar bij vor- 
raad adalah dalam rangka mwujudkan asas per- 
adilafl yang sederhana,. oepat. dan.'beaya ,murah3 
sebagaimana terdapat pada UU No. 14/1970. Di- 
samping untuk melindungi kreditur dari ulah
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debitur yang licik, yang sengaja mengolor-olor 
waktu guna memperlama proses perkara.

2. S a r a n

Adapun saran-saran yang dapat saya beri-
kan adalah sebagal fcerikut :
a. Hendaknya dalam Jangka waktu yang tldak ter- 

lalu lama -pemerint&hi-Indonesia menciptakan 
Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi seluruh 
wllayah Indonesia, aeperti halnya pada Hukum 
Acara Pidana, yaknl dengan dlundangkannya UU 
No* 8/1931 tentang Kltab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP).

b. Hendaknya pemerlntah khususnya Departemen Ke
hakiman meogevaluasl kekurangan-kekurangan 
yang menjadi penyebab lamanya proses perkara, 
khususnya perkara perdata, dan segera menutup 
kekurangan-kekurangan itu, sehingga cepat ter- 
wujud asas peradilan yanc sederhana, cepat dan 
beaya ringan seperti yang dicita-citakan.

c. Hendaknya para pihak yang berperkara memperhatl 
kan betul upaya hukum apa yang akan mereka laku 
kan apabila mereka tidak puas terhadap putusan 
pengadilan. Yang tidak kalah pentingnya adalah 
meagrerhatikan syarat-syarat dan batas waktunya 
yang diberikan undang-undang.
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