
Huii v H  A C M  A Pe*~DAT4

SKR1PS!

SUCI WAHYU HTDAYATI

UPAYA HUKUM PERLAWANAN BAGI PIHAK KETIG A  TERHADAP SITA  
EKSEKUSI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

F A K U L T A S  H U K U M  U N I V E R S I T A S  A I R L A N G G A  

S U R A B A Y A

1988

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
UPAYA HUKUM PERLAWANAN BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP SITA 
EKSEKUSI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

SUCI WAHYU HTDAYATI



UPAYA HUKUM PERLAWANAN BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP SITA 
EKSEKUSI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS 
DAN. MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK 
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

OLEH
SUCI WAHYU HIDAYATI 

038411964

D< [GUJI

DOSEN PENGUJI•EN

Vi
ABDOEL RASJID,S.H.,LL.M.H. ,LL.M. 'SU^JO.S.H

BASUKy^^SQiW^OWO, S .H. ,M .S .

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
4

S U R ' A B A Y A
1^88

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
UPAYA HUKUM PERLAWANAN BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP SITA 
EKSEKUSI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

SUCI WAHYU HTDAYATI



KATA PENGANTAR

Tiada perbuatan yang dapat saya lakukan, selain me- 
ngucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa yang 
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga akhirnya 
saya berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai 
syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di lingkungan Fa- 
kultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulisan 6kripei ini sudah saya 6usun dengan seba- 
ik mungkin, namun sebagaimana pepatah mengatakan bahwa tia
da gading yang tak retak, saya sebagai manusia menyadari 
tak mungkin terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh k& 
rena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun dari semua pihak pembaca atas penulisan 
skripsi ini, dengan harapan dapat lebih mengembangkan pemi- 
kiran perihal upaya hukum perlawanan bagi pihak ketiga ter
hadap sita eksekusi menurut hukum acara perdata ini,

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampai- 
kan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besar- 
nya dan setulus-tulusnya kepadra :*
- Bapak Ismet Baswedan, S.H. selaku dosen pembibing dan pe- 
nguji, yang telah berkenan memberikan dorongan, bimbingan 
dan petunjuknya dalam penulisan skripsi ini dengan penuh 
kesabaran dan kecermatan hingga selesai.

- Bapak Abdoel Rasjid, S.H., LL.M. , Bapak Bambang Surjo,
S.H. dan Bapak Basuki Kekso Wibowo, S.H.,M.S. yang telah

i*y

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
UPAYA HUKUM PERLAWANAN BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP SITA 
EKSEKUSI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

SUCI WAHYU HTDAYATI



meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini serta membe- 
rikan petunjuk, koreksi dan kritik yang berharga bagi pe- 
nyempurnaan skripsi ini.

- Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 
yang telah mendidik dan membekali ilmu selama saya kuliah 
di Almamater tercinta ini hingga selesai.»

Selanjutnya, rasa terima kasih saya sarapaikan kepa- 
da yang tercinta Ibu dan kakak scrta adik-adik saya, yang 
selalu raendoakan saya, memberikan dorongan dan semangat se£ 
ta bantuan materiil hingga saya dapat menyelesaikan pendi- 
dikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

Akhirnya rasa terima kasih juga saya sampaikan kepa 
da semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan 
penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa membalas budi baik ter_ 
sebut dengan berlipat ganda. Amin.

Surabaya, Desember 1988 
Penulis

Suci Wahyu Hidayati
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BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannva

Diajukannya suatu perkara perdata oleh pihak yang 
bersengketa di muka pengadilan adalah dengan harapan perka
ra tersebut mendapatkan pemecahan atau penyelesaian yang be- 
nar dan adil menurut hukum, karena cara-cara penyelesaian 
yang lain yang telah dipergunakan tidak membawa hasil.

Akhir dari proses pemeriksaan perkara perdata di mu
ka pengadilan tersebut, ditandai dengan keluarnya keputusan 
dari hakim selaku pejabat yang diberi kewenangan untuk itu. 
Dari keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut,ditetap- 
kan adanya hubungan hukum yang harus berlaku dan dilaksana- 
kan oleh kedua pihak yang bersengketa.

Apabila dari putusan tersebut sudah diperoleh putus- 
an yang berkekuatan hukum yang tetap, maka hubungan hukum 
antara kedua belah pihak yang berpekara ditetapkan untuk se- 
lama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati se- 
cara sukarela oleh. pihak yang kalah dalam putusan dapat di- 
paksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Dalam kenyataan yang terjadi didalam praktek, sering 
terjadi bahv/a pihak yang kalah dalam keputusan tersebut,ter- 
nyata tidak mau melaksanakan. dan memenuhi isi keputusan de
ngan berbagai alasan. Akibatnya pihak yang menang dalam ke-

. •putusan tersebut raerasa dirugikan,karena usahanya mengajukan
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1

gugatan ke pengadilan akan sia-sia, jika akhirnya hanya men- 
dapatkan kemenangan diatas kertas saja. Hal ini juga dapat 
berakibat berkurangnya rasa keporcayaan masyarakat terhadap 
badan peradilan dan sekaligus akan menurunkan wibawa penga
dilan.

Berbicara tentang pelaksanaan atau eksekusi suatu 
putusan hakim, maka hal yang demikian itu hanya dapat ditu- 
jukan kepada putusan yang bersifat condemnatoir,yaitu putu6- 
an yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk meme- 
nuhi prestasi. Dalam putusan condemnatoir tersebut, tidak 
hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, tetapi juga reali- 
sasinya yang dapat dipaksakan, jadi mempunyai kekuatan ekse- 
kutorial yang diperoleh dari pencantuman "Demi Keadilan Ber- 
dasar Ketuhanan Yang Mahaesa" pada kepalanya.'1'

Berdasar atas hal diatas, apabila pihak yang kalah __ 
dalam keputusan tidak memenuhi dan melaksanakan dengan su~ 
karela keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang pasti dan mengikat, maka pihak yang menang dalam 
keputusan dapat meminta kepada hakim pengadilan untuk me - 
maksa dilaksanakannya keputusan tersebut oleh pihak yang 
kalah dalam keputusan. Paksaan pelaksanaan keputusan terse-■ *
but dilakukan dengan jalan menyita barang-barang milik pi
hak yang kalah,baik barang bergerak maupun barang tetap un-

■̂ Andi Tahir Hamid, Hukum Acara Perdata serta Susunan 
dan kekuasaan Pengadilanr cot,I, Bina Ilmu, Surabaya,1986,h.
Ul.
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tuk raemenuhi isi dari keputusan tersebut, Dalam hukum acara 
perdata penyitaan yang demikian itu disebut sita eksekusi 
dan diatur dalam pasal 197 HIR yang berlaku untuk daerah 
Jawa dan Madura, sedang untuk daerah luar Jawa dan Madura 
diatur dalam pasal 209 RBg,

Pada azasnya suatu putusan hakim hanya mengikat pa
ra pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, 
demikian ketentuan pasal 1917 BW. Akan tetapi dalam praktek 
sering terjadi pelaksanaan putusan hakim,yang dalam hal ini 
dimulai dengan melaksanakan sita eksekusi, ternyata menda - 
tangkan kerugian kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai 
hubungan dengan perkara yang dipersengketakan. Akibatnya 
timbul masalah baru, yaitu adanya bantahan yang dilakukan 
oleh pihak ketiga dengan alasan bahwa barang yang disita 
itu diakui sebagai miliknya. Biasanya masalah ini dapat 
timbul antara lain karena kurang sempurnanya pelaksanaan 
sita eksekusi tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan kasus 
yang sering terjadi dalam praktek, yaitu adanya barang-ba- 
rang yang telah disita eksekusi oleh pengadilan, ternyata 
sebelum sita eksekusi itu dilaksanakan dijual oleh pemilik- 
nya yang dikalahkan dalam putusan hakim kepada pihak ketiga. 
Akibatnya pihak ketiga yang tidak tahu sama sekali bahwa 
barang yang dibelinya itu merupakan barang sitaan dalam 
perkara perdata merasa dirugikan haknya. Sehingga pihak 
ketiga sebagai pihak yang beritikat baik perlu mendapatkan 
perlindungan hukum untuk mendapatkan kembali haknya yang di-
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if

rugikan. Untuk itu hukum acara perdata menyediakan upaya hu
kum yang dapat dipergunakan oleh pihak ketiga yang dirugikan 
untuk mendapatkan haknya kembali, dengan jalan mengadakan 
perlawanan terhadap pelaksanaan sita eksekusi.

Dengan seringnya masalah baru tersebut timbul dalam 
praktek dan betapa pentingnya masalah perlindungan hukum ba- 
gi pihak ketiga yang dirugikan akibat adanya sita eksekusi, 
mendorong saya untuk raembahasnya dalam penulisan skripsi ini.

Menyadari betapa luasnya permasalahan yang timbul 
dari adanya bantahan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita 
eksekusi dan kurangnya pengalaman saya dalam praktek, maka 
dalam skripsi ini saya hanya membahas masalah tersebut dari
segi hukum acara perdata dengan berpedoman pada ketentuan-ke-

V.tentuan yang diatur dalam pasal--pasal HIR. Selanjutnya dalam 
pembahasan masalah ini, saya lebih menekankan pada masalah 
sampai sejauh manakah upaya hukum perlawanan dalam praktek 
dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk mendapatkan haknya' 
yang dirugikan akibat adanya pelaksanaan sita eksekusi.

2. Pen.lelasan Judul

Suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuat
an hukum yang pasti dan mengikat maka terhadap putusan terse
but sudah tidak dapat lagi dirubah, sekalipun oleh pengadilan 
yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum luar biasa (is- 
timewa), yaitu Request Civil ( peninjauan kembali ) dan per -
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olawanan pihak ketiga (derdenverzet)*
Terhadap upaya hukum perlawanan pihak ketiga (der

denverzet) tersebut,dapat digunakan oleh pihak ketiga yang 
dirugikan untuk melawan adanya pelaksanaan sita eksekusi.
Hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya hukum perlawan
an bagi pihak ketiga untuk mendapatkan kembali hak dan ke- 
pentingannya yang dirugikan.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi ter
sebut merupakan upaya hukum yang bersifat istimewa. Sehing- 
ga upaya hukum tersebut berbeda dengan upaya hukum verzet, 
banding dan kasasi, karena perlawanan pihak ketiga terhadap 
sita eksekusi tidak harus menunda eksekusi, hal itu tergan- 
tung dari pada pertimbangan ketua pengadilan negeri.

Menyadari betapa kompleksnya keseluruhan permasalah
an yang dapat ditimbulkan oleh upaya perlawanan pihak ketiga 
terhadap 6ita eksekusi, untuk membahas secara raenyeluruh dan 
tuntas disamping memerlukan pengalaman dan pengertian pelak- 
sanaannya, juga dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam 
dan matang. Dengan demikian dalam skripsi ini hanya akan mem
bahas mengenai upaya hukum perlawanan bagi pihak ketiga ter
hadap sita ek6eku6i menurut hukum acara perdata dengan ber - 
pedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 195 

ayat 6, pasal 207* pasal 208 HIR dan pasal-pasal lain atau 
peraturan lain yang ada hubungannya dengan pembaha6an ini.

5
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3» Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul tersebut, dimak6Udkan untuk mengaju- 
kan pembahasan masalah seperti yang telah dikemukakan, yaitu 
perlunya mendapat perhatian masalah perlindungari hukum bag! 
pihak ketiga yang dirugikan akibat adanya sita eksekusi dan 
sejauh tnana upaya hukum perlawanan itu dalam praktek dapat 
digunakan oleh pihak ketiga untuk mendapatkan kembali haknya 

yang dirugikan akibat adanya pelaksanaan sita eksekusi, me- 
nyebabkan dalam penulisan skripsi ini saya memakai judul 
"Upaya Hukum Perlawanan Bagi Pihak Ketiga Terhadap Sita Ek
sekusi Menurut Hukum Acara Perdata",

if. TuJuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini, pertama-tama adalah 
untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna men- 
capai gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga.

Disamping itu diharapkan pembahasan ini dapat ber- 
manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk melengkapi per- 
bendaharaan pengetahuan dibidang hukum umumnya dan dibidang 
hukum acara perdata khususnya,

Demikian juga bagi masyarakat pada umumnya diharap
kan dapat bermanfaat pula, karena di dalam kenyataannya pe
laksanaan 6ita eksekusi tidak jarang menimbulkan berbagai 
masalah.
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Dengan pembahasan ini diharapkan raasyarakat dapat
•mengetahui fungsi dan tujuan disediakannya upaya hukum per

lawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi, sehingga apabi
la ia sebagai pihak ketiga yang dirugikan dapat menggunakan- 
nya demi mempertahankan hak dan kepentingannya. Sehingga 
upaya hukum tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya.

5* Metodologi

Sesuai dengan judul yang diajukan dan materi yang 
akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disamping bersifat 
teoritis juga bersifat praktis,artinya selain berda6ar pada 
teori juga didasarkan pada fakta atau kenyataan yang terjadi 
di dalam praktek.
a. Sumber Data

Didalam penulisan 6kripsi ini, saya mempergunakan 
sumber data dari tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya 
dengan masalah yang dibahas dan juga hasil wawancara dengan 
pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung di dalam prak
tek.
b. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang saya pergunakan adalah :
1. de6kriptif : berupa penjabaran dari pasal 195 ayat 6, pa

sal 207 dan pasal 208 HIR ditambah pasal-pasal lain yang 
menunjang 6erta ketentuan-ketentuan lain yang melengkapi;

2. analisis : setelah data-data berhasil dikumpulkan (dari
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tulisan-tulisan ilmiah maupun wawancara), kemudian data 
tersebut dimanfaatkan untuk menjawab masalah yang akan 
diajukan dalam penulisan skripsi ini;

3. perbandingan : mengadakan perbandingan antara teori de
ngan praktek.

6. Sistematika dan Pertanggungiawabannva

Keseluruhan isi skripsi ini terdiri dari 5 bab.
Bab X, merupakan pendahuluan yang mengemukakan tentang la- 
tar belakang dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, 
alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan 
sistematika pertanggungjawabannya. Braian mengenai masalah 
tersebut, saya kemukakan sebagai langkah pertama untuk me- 
mahami penulisan ini.

Sebelum memasuki pembahasan pokok permasalahan,da
lam bab II ini saya akan membahas dulu mengenai proses pe
laksanaan dari sita eksekusi. Dalam pembahasan proses pe - 
laksanaan sita eksekusi ini, diuraikan mengenai syarat-sya- 
rat pelaksanaan sita eksekusi dan pelaksanaan dari sita ek
sekusi sendiri. Sehingga sita eksekusi ini siap untuk dire- 
lisir sebagai pelaksanaan putusan.

Setelah diketahui tentang proses pelaksanaan dari 
sita eksekusi ini, maka perlulah dalam pembahasan berikut- 
nya dikemukakan tentang obyek dari pada sita eksekusi atau 
benda yang dapat dikenai sita eksekusi tersebut.
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Untuk itu dalam bab III ini, akan saya uraikan ten- 
tang barang-barang apa saja yang dapat dikenai sita ekseku
si. Menurut ketentuan dari pasal 1131 Kitab Udang-undang 
Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), pada da- 
sarnya seluruh harta kekayaan seseorang, baik berupa barang 
bergerak maupun barang tidak bergerak tetap dapat disita 
eksekusi. Tetapi disamping itu, dikemukakan pula adanya ke- 
tentuan-ketentuan lain yang melarang barang tertentu disita.

Dalam bab ini juga diteahas upaya hukum apa yang da
pat dipergunakan oleh pihak ketiga untuk membantah atau me- 
lawan adanya pelaksanaan sita eksekusi. Dimana upaya hukum 
tersebut dipergunakan oleh pihak ketiga untuk melindungi 
hak dan kepentingannya yang dirugikan. Upaya hukum yang akan 
saya uraikan dalam pembahasan ini, merupakan salah satu upa
ya hukum yang diatur di dalam hukum acara perdata. Khususnya 
upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh pihak ketiga untuk 
membantah atau melawan adanya pelaksanaan sita eksekusi.

Pelaksanaan putusan hakim yang dimulai dengan sita 
eksekusi, dalam praktek sering dilaksanakan dengan kurang 
sempurna, sehingga sering menimbulkan kerugian bagi pihak 
ketiga sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan dengan 
perkara yang dipersengketakan. Akibatnya timbul adanya per
lawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita eksekusi ter
sebut.

Dengan menganalisis keadaan yang demikian, maka di- 
coba untuk mencari sebab-sebab terjadinya perlawanan pihak

9
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ketiga terhadap sita eksekusi, pihak ketiga yang berhak me- 
ngajukan perlawanan terhadap sita eksekusi dan cara-cara 
mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi, Hal ini akan 
saya uraikan dalam bab IV sebagai pembahasan pokok permasa
lahan.

Akhirnya sebagai penutup penulisan ini, saya akan 
mencoba membuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang 
telah dilakukan dan kemudian member! earan yang mungkin da- 
pat dilaksanakan.

Dengan sistematika yang disusun demikian ini, diha- 
rapkan dapat diperoleh gambaran yang berurutan dan menyelu- 
ruh mengenai masalah yang dibahas.
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PROSES PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI

BAB II

Pemeriksaan perkara perdata yang diajukan oleh para 
pihak yang bersengketa di muka pengadilan diakhiri dengan 
putusan, namun dengan dijatuhkan putusan saja belumlah sele- 
sai persoalannya. Hal ini mengandung arti bahwa putusan ter
sebut harus dapat dilaksanakan, apabila putusan tersebut ti
dak dapat dilaksanakan maka putusan tersebut tidak ada arti- 
nya.

Untuk dapat dilaksanakan, putusan hakim tersebut ha- 
ruslah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, artinya putusan 
tersebut telah diterima oleh kedua belah pihak atau segenap 
upaya hukum biasa (perlawanan,banding,kasasi) 6Udah. ditempuh. 
Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka putusan 
hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuat
an untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu 
secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang member! ke
kuatan eksekutorial pada putusan hakim tersebut adalah kepa- 
la putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhan- 
an Tang Mahaesa" (pasal k ayat 1 Undang-undang nomor lif ta- 
hun 1970).

Akan tetapi tidak semua putusan hakim dapat dilaksa
nakan dalam arti secara paksa oleh pengadilan, hanya putusan 
condemnatoir sajalah yang dapat dilaksanakan. Sedang terha - 
dap putusan deklaratoir dain constitutif tidaklah memerlukan

11
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sarana pemaksa untuk melaksanakan, karena didalam putusan 
d'eclaratoir dan constitutif tersebut tidak dimuat adanya 
hak atas sesuatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum ti
dak tergantung pada bantuan atau kesedian dari pihak yang 
dikalahkan, oleh karena itu tidak diperlukan sarana pemaksa 
untuk menjalankannya.^

Dengan demikian, apabila suatu perkara telah diputus 
dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak 
yang dikalahkan secara suka rela dapat melaksanakan putusan 
tersebut, sehingga selesailah perkaranya tanpa mendapat ban
tuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.

Dalam kenyataan yang terjadi di dalam praktek,6ering 
terjadi pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan 
hakim dengan suka rela, sehingga diperlukan bantuan dari pe
ngadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan, 
bilamana suatu putusan tidak dilaksanakan oleh pihak yang ka
lah, maka berarti usaha dari pihak yang menang (penggugat) 
untuk menyelesaikan perkaranya ke pengadilan tidak ada guna- 
nya karena bilamana gugatannya dimenangkan, penggugat hanya 
mendapatkan kemenangan diatas kertas saja. Keadaan ini sedi- 
kit banyak akan membuat pihak-pihak yang bersengketa segan 
untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan dan akan

12

^Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 
cet. IV, Liberty, Yogyakarta, 1982, h. 205.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
UPAYA HUKUM PERLAWANAN BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP SITA 
EKSEKUSI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

SUCI WAHYU HTDAYATI



dapat menurunkan wlbawa pengadilan. Bahkan dapat terjadi,pi
hak yang kalah tidak mau memenuhi kewajibannya melaksanakan 
putusan, baik karena pihak yang kalah tersebut raemang benar- 
benar tidak mampu maupun dengan sengaja tidak mau melaksana- 
kannya dengan suka rela.

Dalam hal pihak yang kalah (tergugat) sengaja tidak 
mau melaksanakan putusan karena sebelum putusan dijatuhkan, 
yaitu pada waktu proses pemeriksaan perkara berlangsung ter
gugat sudah merasa bahwa ia akan dikalahkan, sehingga tergu
gat dengan 6engaja memindahkan harta kekayaannya kepada orang 
lain atau saudaranya dengan maksud menghindarkan harta keka
yaannya dari penyitaan pengadilan. Sedang terhadap pihak yang 
kalah yang memang tidak mampu untuk melaksanakan putusan ka
rena tidak mempunyai harta kekayaan yang cukup untuk memenuhi 
isi putusan tersebut, maka pihak yang menang dalam putusan 
(penggugat) harus cukup puas dengan kemenangannya secara ter- 
tulis Baja.2*

Untuk mengatasi keadaan yang demikian ini, sebenarnya 
hukum acara perdata menyediakan upaya hukum yang dapat ditem- 
puh oleh pihak yang menang dalam putusan bilamana menghadapi 
sikap dari pihak yang kalah (tergugat) tersebut. Terhadap pi
hak yang kalah yang tidak mau melaksanakan putusan karena me
mang benar-benar tidak mampu, maka pihak yang menang dalam 
putusan (penggugat) dapat raenggunakan upaya hukum sandera

^Wawancara dengan Bapak Tasmin Semadi Pranoto, Pani- 
tera Perkara Pengadilan Negeri Bojonegoro, 9 Agustus 1988.
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(gijzeling) yang diatur dalam pasal 209 - 224 HIR (pasal 242- 
257 RBg), yang menentukan bahwa atas permohonan penggugat ke- 
tua pengadilan negeri dapat memerintahkan agar supaya tergu - 
gat disandera (dimasukkan dalam penjara). Akan tetapi berda - 
sarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 22 Pebruari 1964 
Nomor 2 tahun 1964 menginstruksikan kepada para hakim untuk 
tidak menggunakan lagi peraturan-peraturan mengenai sandera 
(gijzeling) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 209-224 HIR 
(pasal 242-257 RBg) dengan alasan bertentangan dengan perike- 
manusiaan. Akibatnya gijzeling tidak pernah diterapkan dalam 
praktek. Sedang terhadap pihak yang kalah yang tidak mau me- 
menuhi isi putusan karena memang dilakukan dengan sengaja,ma
ka pihak yang menang dalam putusan tersebut dapat mengajukan 
permohonan kepada pengadilan untuk memaksa dilaksanakannya 
putusan oleh pihak yang kalah.

Mengenai pelaksanaan atau eksekusi 6uatu putusan yang 
dilakukan oleh pengadilan tersebut, di dalam hukum acara per
data diatur adanya tiga jenis eksekusi suatu putusan yaitu :
1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan un

tuk membayar sejumlah uang, eksekusi ini diatur dalam pa
sal 196 HIR (208 RBg);

2. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan un
tuk melakukan suatu perbuatan tertentu, eksekusi ini di
atur dalam pasal 225 HIR (259 RBg);

3 . Eksekusiriil, eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR, 
tetapi karena sering terjadi dan dibutuhkan dalam praktek

14
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peradilan maka lazim dijalankan.
Terhadap eksekusi riil tersebut, pelaksanaannya da

lam praktek tidak didahului dengan sita eksekusi, melainkan 
langsung dialihkan haknya kepada pihak yang menang dalam pu
tusan, karena dictum putusannya bukan penghukuman untuk mem- 
bayar sejumlah uang.

Untuk eksekusi yang diatur dalam HIR, pengadilan 
kan memulainya dengan melaksanakan sita eksekusi, yaitu me - 
nyita semua harta kekayaan milik pihak yang dikalahkan dalam 
putusan untuk kemudian dilelang sampai mencukupi jumlah yang 
harus dibayar menurut isi putusan hakim tersebut dan ditam - 
bah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan terse
but.

Ditinjau dari uraian diatas serta ketentuan pasal
196 dan 197 HIR, maka untuk melaksanakan sita eksekusi harus 
memenuhi syarat-syarat tertentu.

1. Svarat-svarat Pelaksanaan Sita Eksekusi

a. Telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang 
pasti atau tetap.
Putusan ini merupakan putusan akhir yang sudah tidak 

dapat dimintakan upaya hukum' lagi, dan mengikat pihak-pihak 
yang bersengketa, artinya putusan tersebut tidak lagi dapat 
diubah, sekalipun dengan pengadilan yang lebih tinggi, kecu*̂  
all dengan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa
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tersebut adalah request civil (peninjauan kembali) dan der- 
denverzet (perlawanan dari pihak ketiga).

Putusan yang pasti ini menjadi dasar dapat dipaksa- 
kannya pelaksanaan putusan, karena sebenarnya suatu putusan 
tersebut disamping mempunyai kekuatan hukum yang pasti, juga 
mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuat
an eksekutorial.

Ketentuan mengikat suatu putusan menurut Sudikno Mer- 
tokusumo adalah "putusan yang telah dijatuhkan harus dianggap 
benar dan sejak diputuskan para pihak harus menghormati dan 
mentaatinya".̂  Demikian pula menurut pasal 1917 KUHPerdata, 
bahwa pada dasarnya putusan hakim mengikat kedua belah pihak 
yang berpekara untuk mentaati dan melaksanakannya.

Kekuatan pembuktian dari. putusan hakim, dituangkan - 
nya putusan dalam bentuk tertulis dan dibuatnya putusan terr 
sebut oleh pejabat yang berwenang untuk itu adalah merupakan 
akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, kecuali 
dibuktikan sebaliknya. Maksudnya putusan hakim tersebut tidak 
hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat ( antara pihak 
yang berpekara ) saja, tetapi juga kekuatan keluar artinya 
mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksa- 
nakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa 
oleh alat-alat negara. Adapun* kekuatan eksekutorial dari pu
tusan hakim tersebut, diperoleh dari pencantuman "Demi Keadil-

^Sudikno Mertokusumo, ot>. cit. .h,17U.
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an Berdasar Ketuhanan Yang Mahae&a" pada kepalanya. Sehing- 
ga dapat ditarik kesimpulan, bahwa kata-kata "Demi .Keadilan 
Berdasarkan Ketuhanan Yang Kahaesa" pada kepala putusan mem-,, 
beri kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan 
di Indonesia, Bahkan Sudikno Mertokusumo mengatakan : "apa- 
bila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan 
pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan ter
sebut".^

b. Ada permohonan dari pihak yang dimenangkan dalam putus
an.

Sesuai dengan prinsip dari hukum acara perdata, bah- 
wa timbulnya perkara perdata adalah sepenuhnya diserahkan 
kepada inisiatif pihak yang berkepentingan. Jadi apakah sua
tu tuntutan hak itu diajukan ke pengadilan atau tidal-., dise
rahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata — 
lain tanpa gugatan atau permohonan dari pihak yang berkepen
tingan tidak ada peradilan.

Itulah sebabnya dikatakan bahwa hakim itu bersikap 
menunggu atau pasif, artinya inisiatif berpekara dan batas 
berpekara yang diperiksa ditentukan oleh pihak yang berkepen- 
tingan sendiri, bukan.oleh, hakim, dan pihak-pihak itu dapat 
mengakhiri sengketa mereka. Dalam hal ini hakim tidak akan 
menghalanginya, menambah atau mengurangi karena jabatannya, 
hanya saja peristiwa yang dipersengketakan tersebut harus di-

17

6Ibid.. h.178.
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buktikan oleh para pihak yang berpekara dan harus diputus, 
oleh hakim, Apabila perkara tersebut sudah dihadapkan kepada 
hakim, maka hakim tidak boleh bersikap pasif lagi melainkan 
harus aktif memberikan bantuan dan nasehat untuk menyingkir- 
kan segenap rintangan yang dapat menghalangi penyelesaian 
perkara.

Demikian pula menurut ketentuan dalam pasal 196 HIR, 
apabila pihak yang kalah dalam putusan tidak mau atau lalai 
memenuhi isi putusan dengan baik, maka pihak yang dimenang- 
kan perkaranya dapat mengajukan permohonan lisan atau dengan 
surat supaya putusan tersebut dilaksanakan kepada pengadilan 
negeri ditempat mana perkara diperiksa dan diputus,

Dapat diartikan, bahwa untuk dapat dilaksanakan si
ta eksekusi harus ada permohonan resmi dari pihak yang ber- 
kepentingan atau melalui kuasanya kepada ketua pengadilan 
negeri, bila tidak ada permohonan ini, pengadilan tidak akan 
melakukan tindakan apa-apa meskipun pengadilan tahu bila pu- 
tusannya tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam pu - 
tusan.

c. Pihak yang kalah telah diperingatkan (aanmaning) oleh 
Ketua Pengadilan Negeri, agar pihak yang kalah terse - 
but memenuhi putusan dalam waktu paling lama delapan 
hari.

Atas daear permohonan dari pihak yang menang dalam 
putusan tersebut, kemudian Ketua Pengadilan Negeri yang ber- 
wenang melaksanakan putusan tersebut, menyuruh memanggil pi-
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hak yang kalah untuk diperingatkan dan dinasehati agar supa- 
ya ia memenuhi putusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh 
Ketua Pengadilan' Negeri tersebut, paling lama delapan hari 
(pasal 196 HIR atau pasal 20? RBg).

Dalam prakteknya pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, 
bilamana pihak yang kalah dalam putusan tersebut setelah di- 
panggil oleh Ketua Pengadilan Negeri, ternyata tidak datang 
memenuhi panggilan dengan alasan apapun juga, maka Pengadi - 
lan Negeri Bojonegoro akan memanggilnya untuk kedua kalinya, 
bahkan sampai dilakukan pemanggilan lebih dari dua kali. Se- 
hingga tenggang waktu delapan hari menurut ketentuan pasal
196 HIR supaya memenuhi isi putusan, berlakunya tidak mutlak. 
Hal tersebut tergantung dari kebijaksanaan Ketua Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan dengan mendasarkan pada rasa perike- 

7manusiaan.f
Setelah dilakukan pemanggilan yang dilakukan dengan 

patut menurut hukum, pihak yang kalah tidak juga datang atau 
apabila telah lewat waktu yang ditentukan oleh Ketua Pengadi
lan Negeri untuk melaksanakan putusan pihak yang kalah belum 
juga melaksanakannya, maka barulah dilaksanakan sita eksekusi 
terhadap harta kekayaan milik pihak yang kalah tersebut.

2. Pelaksanaan Sita. .Eksekusi
Setelah syarat-syarat dari pelaksanaan sita eksekusi 

dipenuhi, maka Pengadilan Ngeri melaksanakan sita eksekusi

7'Wawancara dengan Bapak Suprayit, Bagian Eksekusi 
pada Pengadilan Negeri Eojonegoro, 10 Agustus 1988.
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sebagai permulaan pelaksanaan putusan ( pasal 197 HIR atau 
pasal 208 RBg) Pelaksanaan sita eksekusi tersebut dilaku
kan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri ten- 
tang dilaksanakan sita eksekusi yang memerintahkan pula ke
pada panitera Pengadilan Negeri atau wakilnya yang sah jika 
ia berhalangan dengan dibantu oleh dua orang saksi dan jika 
perlu dengan bantuan alat kekuasaan bersenjata (polisi) un
tuk melaksanakan sita eksekusi tersebut,

Didalam pasal 197 ayat 2 HIR, ditentukan bahwa pe
laksanaan sita eksekusi itu dilakukan oleh panitera Penga - 
dilan Negeri* Apabila panitera itu berhalangan karena peker- 
jaan jabatannya atau oleh sebab yang lain, maka ia diganti- 
kan oleh seorang yang cakap atau yang boleh dipercayai yang 
akan ditunjuk untuk itu oleh Ketua Pengadilan Negferi terse
but. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 3 HIR.

Panitera dalam menjalankan tugasnya, yaitu melaku - 
kan sita eksekusi dibantu dengan dua orang saksi, dimana me
nurut pasal 197 ayat 7 HIR, saksi-saksi tersebut harus pen- 
duduk Indonesia yang sudah berusia 21 tahun dan dapat diper- 
caya.

Kemudian, panitera .atau orang yang ditunjuk sebagai 
gantinya oleh Ketua Pengadilan Negeri di dalam melakukan pe- 
nyitaan harus datang kepada pihak yang dikalahkan dan merobe- 
ritahu pula hal ini kepada pejabat setempat. Pertama-tama 
penyitaan dilakukan terhadap barang milik pihak yang dika
lahkan. Dalam hal ini terlebih dulu dilakukan penyitaan ter
hadap barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Bilamana

20
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penyitaan terhadap barang bergerak ini, dirasakan nilainya 
belum mencukupi untuk memenuhi isi putusan beserta biaya 
yang harus ditanggung oleh pihak yang dikalahkan, maka pe
nyitaan dilanjutkan terhadap barang-barang tetap sampai jum- 
lah yang diperlukan dalam putusan tercapai*

Terhadap penyitaan barang tetap, Mahkamah Agung da
lam Surat Edarannya tanggal 25 April 1962 Nomor 2 tahun 1962 
memberi petunjuk, bahwa untuk penyitaan barang tetap petugas 
pelaksana harus datang ditempat barang tersebut terletak. 
Petugas pelaksana tidak boleh hanya datang ketempat kediaman 
lurah atau pemilik barang itu saja. Ditempat barang itu ter- 
letak, petugas pelaksana harus mencocokkan batas-batasnya. 
Bila batas-batasnya tidak cocok, maka petugas pelaksana ha
rus membuat berita acara tentang ketidak cocokannya' barang- 
barang yang harus disita (proses verbal van non bevinding)«... 
Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya keruwetan dike- 
mudian hari yang disebabkan karena tidak sesuai isi berita 
acara penyitaan dengan kenyataan keadaan barangnya.

Adapun menurut ketentuan pasal 30 ayat 1 Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo. pasal 198 ayat 1 HIR atau 
pasal 231 RBg, penyitaan terhadap barang tetap diberitahukan 
kepada Kantor Pendaftaran Tanah untuk dicatat.

Dalam hal penyitaan terhadap barang tetap tersebut, 
dapat terjadi bahwa barang tetap yang akan disita, ternyata 
berada diluar daerah hukum dari: Pengadilan Negeri yang ber- 
wenang memutus perkara pada tingkat pertama. Untuk hal ini
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pasal 195 ayat 2 HIR menentukan, bahwa Ketua Pengadilan Ne
geri pemeriksa dan pemutus perkara pada tingkat pertama ha- 
rus meminta bantuan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan 
Negeri yang berdaerah hukum dimana barang tersebut berada 
(ketentuan ini juga berlaku bagi Ketua Pengadilan Negeri di- 
luar Jawa dan Madura yang memerlukan bantuan dari rekan se- 
jabatnya)•

Prose6 selanjutnya dalam pelaksanaan sita eksekusi 
tersebut, sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam pasal
197 ayat 5 HIE, dimana petugas pelaksana diwajibkan mencatat 
semua yang telah dikerjakan dalam pelaksanaan sita eksekusi 
didalam berita acara penyitaan yang ditanda tangani oleh pa
nitera, jurusita dan saksi-saksi. Salinan dari berita acara 
tersebut diberikan kepada pihak tersita dan diberitahukan 
kepada kepala desa atau lurah setempat untuk dicatat dan di- 
umumkan. Pemberitahuan ini maksudnya tidak lain agar barang 
yang disita itu tidak diperjual belikan (pasal 198 HIR atau 
231 RBg).

Terhitung raulai dari hari dan tanggal berita acara 
penyitaan tersebut diuraumkan, mak pihak yang disita barang- 
nya tidak boleh lagi meraindahkan, membebani atau mempersewa- 
kan barang tetapnya yang disita itu kepada orang lain (pasal 
199 HIR atau 114 RBg)• Pelanggaran terhadap ketentuan ini 
dapat dilakukan penuntutan berdasarkan pasal 231 Kitab Un- 
dang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP).

Petugas pelaksana dalam menjalankan tugasnya melak-
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sanakan sita eksekusi, harapir selalu menemui hambatan-ham- 
batan yang berupa usaha-usaha meXawan tindakan penyitaan 
ini agar tidak jadi dilaksanakan.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sita eksekusi 
tersebut dalam praktek, datangnya bisa dari pihak tersita 
maupun dari pihak ketiga dan pernah terjadi dari aparat ke
pala desa sendiri yang bersekongkol dengan pihak tersita 
denagn maksud untuk menjauhkan barang milik pihak tersita 
dari penyitaan pengadilan. Oleh karena itulah dalam melak
sanakan tugasnya, petugas pelaksana penyitaan selalu merain-

Qta bantuan kepada aparat keamanan (polisi) setempat.
Atas dasar hal tersebut diatas, maka untuk menghin- 

dari terjadinya kesalahan dalam penyitaan, panitera penga
dilan negeri yang melaksanakan.6ita eksekusi harus terlebih 
dahulu meneliti barang-barang yang akan disita. Ia harus 
memastikan lebih dahulu pemilik dari barang-barang yang akan 
disita. Jadi petugas penyita harus meneliti bukti-bukti yang 
menunjukkan hak milik atas barang-barang yang disita.

Disamping hal tersebut, yang perlu diperhatikan da
lam pelaksanaan sita eksekusi, yaitu di dalam pelaksanaan 
sita tidak boleh melebihi dari apa yang ditentukan dalam pe- 
netapan sita. Melampaui wewenang yang diberikan dan dilaku
kan oleh petugas pelaksana bisa berakibat penuntutan terha- 
dap pribadi orang itu untuk merabayar ganti rugi berdasarkan

oWawancara dengan Bapak Tasmin Semadi Pranoto,Pani
tera Perkara Pengadilan Negeri Bojonegoro, 11 Agustus 1988.
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Qperbuatan melawan hukum,7
Setelah penyitaan terhadap barang-barang milik pi

hak yang dikalahkan (tergugat) tersebut selesai dilakukan, 
maka untuk tugas selanjutnya, barang yang telah disita itu 
dijual dengan cara dilelang sampai mencukupi jumlah yang 
harus dibayar menurut isi putusan hakim dan ditambah semua 
biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut, Hal 
itu dilakukan, karena memang sesuai dengan tujuan dari pe
laksanaan putusan hakim yang dimulai dengan sita eksekusi, 
yaitu menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pi
hak yang dikalahkan untuk memenuhi isi putusan guna kepen- 
tingan pihak yang dimenangkan. Untuk itu fungsi penjualan 
di dalam sita eksekusi adalah sangat penting.

ôDjazuli Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata 
Segi Hukum dan Penegakan HukurfiTcet. I, Akademi Pres6indo, 
Jakarta, 1987* h* 58.•
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RUANG LINGKUP SITA EKSEKUSI DAN 
UPAYA HUKUM TERHADAP SITA EKSEKUSI

Dari pembahasan proses pelaksanaan sita eksekusi,da- 
patlah diketahui apa sebenarnya pengertian sita eksekusi itu 
sendiri. Sebelum sampai pada pembahasan pokok permasalahannya, 
dalam pembahasan bab ini terlebih dahulu akan dibahas menge
nai pengertian sita eksekusi tersebut. Pada da6arnya penger
tian dari sita eksekusi itu sangatlah berkaitan dengan pem - 
bahasan obyek sita eksekusi. Upaya hukum yang dapat ditempuh 
oleh pihak ketiga yang dirugikan untuk membantah atau mela - 
v/an adanya pelaksanaan sita eksekusi juga akan dibaha6 dalam 
bab ini. Pentingnya pembahasan pengertian dari sita eksekusi 
ini, adalah untuk mengetahui fungsi dan tujuan dilakukannya 
sita eksekusi tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab II, untuk 
eksekusi suatu putusan. perkara perdata yang diatur dalam HIR 
pengadilan akan memulainya dengan melaksanakan sita eksekusi, 
yaitu menyita semua harta kekayaan milik pihak yang kalah 
dalam putusan untuk kemudian-dilelang sampai mencukupi jum - 
lah yang harus dibayar menurut isi putusan hakim tersebut. 
Ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan 
tersebut.

Bilamana sebdlum dijatuhkan putusan telah diadakan 
sita conservatoir lebih dahulu-, maka sita conservatoir ini

BAB III
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harus dinyatakan sah dan berharga di dalam putusan yang di- 
jatuhkan kemudian* Sehingga setelah putusan dijatuhkan sita 
conservatoir tersebut memperoleh titel eksekutorial, Sedang- 
kan terhadap sita eksekusi sendiri tidak perlu dinyatakan 
sah dan berharga, karena sita eksekusi tersebut sudah dida- 
6arkan atas titel eksekutorial.

Eksekusi putusan hakim yang dimulai dengan sita ek
sekusi ini, pelaksanaannya baru dilakukan oleh pengadilan 
setelah syarat-syarat dari pelaksanaan sita eksekusi dipe- 
nuhi. Kemudian, barulah pengadilan melakukan penyitaan ter
hadap barang-barang milik pihak yang kalah dalam putusan, 
baik barang bergerak maupun barang tetap untuk memenuhi isi 
putusan hakim tersebut. Dalam hukum acara perdata penyitaan 
yang demikian ini, diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 
209 RBg.

Mengenai sita eksekusi ini, apabila ditinjau dari 
arti katanya, Subekti mengartikan sita sebagai pengambilan 
barang atau harta kekayaan dari kekuasaan seseorang.^ Se- 
dangkan kata eksekusi Subekti mengartikan pelaksanaan putus
an pengadilan.’*"1' Disamping itu, Subekti juga memberikan 
pengertian eksekutorial beslag sebagai :

penyitaan atas barang-barang sebagai pendahuluan suatu 
eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang te-

"^Subekti, Kamus Hukum, cet. Ill, Pradnya Paramita, 
Jakarta, 1978 (selanjutnya disingkat Subekti I), h*103*

11Ibid.. h./+2.
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lah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dengan mak-- 
sud bahwa barang-barang tersebut akan dilelang dimuka 
umum untuk memenuhi putusan pengadilan yang tidak di* 
turuti secara suka rela oleh pihak yang dikalahkan.

Untuk memperjelas pengertian dari pada sita eksekusi 
tersebut, perlulah kiranya diperbandingkan dengan pengertian 
conservatoir beslag. Adapun pengertian dari conservatoir 
beslag adalah sebagai tindakan pendahuluan yang bersifat se- 
mentara untuk menjamin dapat terlaksananya putusan perkara 
perdata. Conservatoir beslag dilakukan dengan jalan membeku- 
kan barang-barang milik tergugat, supaya tidak dijual atau 
dipindahtangankan untuk menghindari penyitaan yang dilakukan 
untuk pelaksanaan putusan. Conservatoir beslag dimohonkan 
apabila ada dugaan bahwa pihak tergugat akan menjual atau 
memindahtangankan barang yang menjadi obyek persengketaan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, dapatlah 
secara konkrit disimpulkan bahwa eksekusi putusan hakim yarig 
dimulai dengan sita eksekusi berarti, menguangkan bagian 
tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan ( tergu
gat ) dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan 
pihak yang dimenangkan (penggugat). Dalam hal ini tindakan 
sita eksekusi itu ditempuh sebagai tindakan terakhir dari 
pengadilan negeri yang bersifat memaksa untuk dapat terlak
sananya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang pasti. Sehingga dapat dikatakan sita eksekusi ini mem-

27

I2Ibid.. h. 19
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punyai fungsi yang penting Bebagai upaya pemaksa terialisir- 
nya suatu putusan hakim, yang secara tidak langsung mempe- 
ngaruhi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum*

Sehubungan dengan pentingnya fungsi dan tujuan di- 
laksanakannya sita eksekusi tersebut, tidaklah lepas dari 
pada obyek yang dapat dikenai sita eksekusi, Karena tanpa 
adanya sasaran atau obyek, sita eksekusi itu tidak dapat di
laksanakan. Dengan demikian obyek dari sita eksekusi itu sa- 
ngatlah perlu untuk diketahui,' guna terlaksananya pelaksana
an sita eksekusi,

1. Obyek Dari Pada Sita Eksekusi
Sesuai dengan ketentuan dari pasal 197 ayat 1 HIR 

atau pasal 208 RBg, obyek yang dapat dikenai sita eksekusi 
itu adalah sesuatu barang, baik berupa barang bergerak atau 
barang tetap yang dapat disita oleh penggugat (dengan peran- 
tara pengadilan) sebagai pengganti suatu prestasi, yang se- 
harusnya diberikan kepada pihak penggugat sebagai akibat da
ri suatu hubungan keperdataan yang dilakukan diantara mereka.

Demikian pula, terhadap barang-barang yang telah di,- 
conservatoir beslag sebagai jaminan dapat terlaksananya sua
tu putusan perkara perdata (pasal 227 HIR/pasal 261 RBg),da
pat dilakukan eksekusi, dengan cara penetapan conservatoir 
beslag atas suatu barang tersebut dinyatakan sah dan berhar
ga dalam putusan hakim yang dijatuhkan kemudian.

Disamping itu, pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum

•»*
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Perdata (disingkat KUHPerdata) juga menentukan bahwa barang 
bergerak atau barang tetap milik siberhutang (debitur),baik 
yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi tanggungan un
tuk eegala perikatan perorangan.

Jadi mengenai obyek sita eksekusi, pada dasarnya 
dapat dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan milik ter
gugat atau debitur* Ilarta kekayaan milik tergugat tersebut 
dapat terdiri dari :
a, Barang bergerak

Barang bergerak ini adalah barang-barang yang menu
rut sifatnya memang barang-barang yang mudah atau dapat di- 
pindahkan ketempat yang lain, Terhadap barang bergerak ini- 
lah yang terutama menjadi obyek sita eksekusi yang harus 
didahulukan didalam penyitaan secara eksekutorial,

Termasuk dalam barang bergerak ini, menurut pasal...
197 ayat 8 HIR adalah uang tunai, surat berharga, dan ba
rang bergerak yang bertubuh baik yang dikuasai oleh tergu - 
gat atau debitur sendiri maupun yang berada pada orang la
in. Sedangkan mengenai piutahg tergugat yang dapat ditagih- 
nya dari pihak ketiga, juga merupakan barang bergerak yang 
dapat dikenai sita eksekusi, Penyitaan terhadap piutang 
tergugat kepada pihak ketiga.ini, didalam HIR tidak diatur, 
tetapi didalam RBg diatur, yaitu didalam pasal 229 RBg, se- 
hingga ketentuan seperti dalam pasal 229 RBg tersebut tidak 
mungkin dijalankan di Jav/a dan Madura. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Supomo yang mengatakan "karena ketentuan seperti

29
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yang diatur dalam pasal 229.RBg tersebut tidak terdapat da
lam HIR, maka penyitaan atas piutang tidak mungkin dijalan- 
kan di Jawa dan Madura".^

Sesuai dengan perkembangan masyarakat pada saat ini, 
dan perlunya terealisir suatu putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka untuk melindungi 
hak dari penggugat perlulah kiranya dalam keadaan terpaksa 
dimana tergugat sudah tidak mempunyai barang yang dapat di
sita, piutang tergugat yang ada ditangan pihak ketiga dapat 
disita eksekusi, Keadaan seperti ini, sesuai dengan apa 
yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa :

agar suatu putusan itu tidak sia-sia, maka kepentingan 
pihak yang dimenangkan perlu mendapat perhatian. Mengi- 
ngat akan kemungkinan tidak adanya barang bergerak la- 
innya tersedia atau tidak adanya itikad baik dari pihak 
yang dikalahkan, maka perlu pasal 229 RBg itu diperluas 
berlakunya, ^

Dari apa yang telah dikemukakan oleh Sudikno Merto- 
kusuraO tersebut, serta ketentuan dari pasal 197 ayat 8 HIR 
atau pasal 211 RBg, menunjukkan bahwa barang bergerak (ter- 
masuk piutang di dalamnya) milik tergugat yang ada ditangan 
pihak ketiga dimungkinkan dapat pula dikenai sita eksekusi,
b. Barang tetap

Yang dimaksud dengarn barang tetap ini, adalah barang- 
barang yang menurut sifatnya tetap atau tidak bergerak,dalam

^Supomo, Hukum Acara Perdsta Pengadilan Negeri. 
cet. X, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 123.

^Sudikno Mertokusumo, on.cit.. h. 211,
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arti tidak dapat dipindah-pindahkan. Sesuai dengan ketentuan 
dari pasal 197 HIR atau pasal 208 RBg, yang didahulukan un
tuk disita adalah barang-barang bergerak, baru kalau barang 
bergerak yang disita itu tidak ada atau tidak mencukupi, ma- 
ka dilakukan penyitaan barang tetap sarapai jumlah yang di- 
perlukan tercukupi,

Menurut pasal 509 Reglement op de Burgerlijke Rechts- 
vordering (Rv), penyitaan terhadap barang tetap itu, melipu- 
ti juga tanaman diatasnya serta hasil panen pada saat dilaku
kan penyitaan, Kalau barang teftap itu disewakan oleh perailik- 
nya, maka panen itu menjadi milik penyewa, Sedangkan sewa 
yang belura dibayarkan kepada pemilik barang tetap yang disi
ta, termasuk disita,

Barang bergerak dan barang tetap milik pihak yang ka
lah dalam putusan (tergugat) yang telah disita eksekusi,ter - 
nyata masih dapat dilakukan penyitaan lagi. Mengenai hal ini, 
ada ketentuannya di dalam pasal 201 HIR atau pasal 219 RBg 
dan dan pasal 202 HIR atau pasal 220 RBg, Dimana pasal 201 
HIR atau pasal 219 RBg menentukan, apabila ada dua atau lebih 
permohonan pelaksanaan putusan yang diajukan sekaligus terha
dap seorang tergugat (debitur), maka hanya dibuatkan satu be
rita acara penyitaan saja. Sedangkan pasal 202 HIR atau pasal 
220 RBg juga menentukan, penyitaan yang telah dilakukan sebe- 
lum penjualan barang yang disita itu, digunakan juga untuk 
memenuhi beberapa permohonan pelaksanaan putusan lain yang 
kemudian menyusul yang ditujukan terhadap tergugat yang sama.

31
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Dari ketentuan kedua pasal tersebut diatas, maka 
apabila ada lebih dari satu permohonan pelaksanaan putusan 
terhadap seorang debitur atau tergugat, hanya akan dilaku
kan satu kali penyitaan (satu berita acara penyitaan) ter
hadap sejumlah barang milik debitur yang sekiranya sekali- 
gus dapat memenuhi semua putusan hakim. Sebaliknya apabila 
permohonan pelaksanaan putusan diajukan kemudian, yang ter
jadi setelah dilakukan penyitaan, akan tetapi barang yang 
telah disita belum dijual, maka barang sitaan tersebut di- 
gunakan juga untuk memenuhi permohonan pemohon yang tera- 
khir. Bilamana barang-barang yang disita tersebut, ternya
ta belum mencukupi untuk memenuhi seluruh permohonan, maka 
akan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik de- 
bitur atau tergugat yang belum disita sebagai lanjutan da
ri sita eksekusi yang pertama.

Ditinjau dari semua uraian tersebut diatas, dapat- 
lah dikatakan bahwa pada dasarnya terhadap seluruh barang 
milik tergugat atau debitur dapat dikenai sita eksekusi* 
Pengertian barang milik tergugat atau debitur ini, adalah 
barang-barang yang menurut hukum adalah milik sah tergugat 
atau debitur.

Dari seluruh barang-barang milik tergugat atau de
bitur tersebut, ada barang-barang tertentu yang dikecuali- 
kan oleh ketentuan Undang-undang dari pensitaa eksekusi. 
Barang-barang tertentu tersebut adalah :
1. hewan dan perkakas yang benar-benar dipergunakan oleh

32
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sitersita untuk raencari nafkah (pasal 197 ayat 8 HIR atau 
pasal 211 RBg),

2. hak untuk mendapatkan ganti rugi -dalam hubungan perburuh- 
an (pasal 34- Undang-undang Nomor 2 tahun 1952 jo. Undang- 
undang Nomor 33 tahun 1947).

3. hak yang bersifat pribadiy yaitu hak pakai dan hak mendi-
$

ami (pasal 823 dan 827 KUKPerdata). 
if. harta pusaka yang merupakan milik famili eebagai perseku- 

tuan hukum.
Mengenai harta pusaka yang terhadapnya tidak dapat

dikenai sita eksekusi ini, Supomo berpendapat :
Dengan lain perkataan, peraturan yang dimuat dalam pa
sal 208 Rechtsregleraent Buitengewesten tersebut tidak 
boleh dilakukan terhadap harta pusaka di Minangkabau. 
Memang orang seorang pribadi tidak dapat dianggap seo- 
lah-olah ia mempunyai "bagian" di dalam harta pusaka 
familinya. Harta pusaka adalah milik famili sebagai 
persekutuan hukum. ^

Meskipun terhadap barang-barang harta pusaka terse
but dikecualikan dari pensitaan eksekusi, akan tetapi kare
na harta pencariannya pihak yang dikalahkan tidak mencukupi 
untuk memenuhi putusan, maka berdasarkan pasal 208 RBg ter
hadap barang-barang harta pusaka tersebut boleh disita ekse-

v • *

kusi.
Penyitaan terhadap barang-b&rang harta pusaka yang 

diperbolehkan berdasarkan ketentuan pasal 208 RBg tersebut, 
oleh Subekti dikatakan, bahwa iiienurut yurisprudensi harta

1^Supomo, o p.cit.. h. 120.
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pusaka itu hanya dapat disita untuk pelunasan :
a. utang kawin kemenakan, yaitu utang untuk biaya per- 

kawinan seorang kemenakan perempuan;
b. "utang angkat penghulu" atau "utang menurut adat", 

misalnya untuk biaya-biaya me.ndirikan balai, memba- 
ngun tempat pekuburan famili, dengan lain perkataan 
utang untuk keperluan famili;

c. utang untuk biaya penguburan seorang anggota famili,
Ketentuan seperti ini adalah tepat, karena menurut 

hukum adat Minangkabau tidak boleh dilakukan sita eksekusi 
menyangkut utang seorang pribadi atas harta pusaka famili. 
Jadi dengan demikian, penyitaan terhadap harta pusaka itu 
hanya boleh dilakukan untuk pelunasan utang yang menyangkut 
keperluan famili saja, tidak boleh dilakukan untuk pelunas
an yang menyangkut utang seorang pribadi. Namun berlakunya 
penyitaan ini, hanya terjadi apabila ternyata harta pencari- 
an pihak yang dikalahkan (tergugat) tidak mencukupi untuk 
memenuhi putusan (pasal 208 BBg). Disamping itu, menurut pa
sal 208 RBg, berlakunya penyitaan terhadap sebagian harta 
pusaka itu hanya terjadi didaerah-daerah Bengkulu, Sumatera 
Barat (Minangkabau) dan Tapanuli,

2, Urtava Hukum Yang Digunakan Terhadap Sita Eksekusi

Didalam mencari keadilan, menurut Bistem hukum di 
Indonesia dapat dilakukan oleh badan-badan peradilan yang 
ada, mulai badan peradilan tirrgkat pertama sampai tingkat 
terakhir. Apabila ada putusan hakim yang dirasakan kurang

' 3 k

^Subekti, Hukum Acara Perdata.cet. II, Binacipta, 
Bandung, 1982 (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 136,
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atau tidak adil oleh salah satu pihak yang berpekara, atau 
bahkan sampai merugikan pihak lain yang tidak mempunyai 
sangkut paut dengan persengketaan, maka pihak yang dirugikan 
tersebut dapat memanfaatkan upaya hukum.

"Upaya hukum atau rechtsmiddel adalah lembaga yang 
diberikan oleh hukum (dalam arti sempit Undang-undang) kepa
da seseorang untuk dalam suatu hal tertentu melawan, putusan 

17hakim". ' Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, "upaya hu
kum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki

1 P,kekeliruan dalam suatu putusan".
Dari pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertoku

sumo tersebut, dapat disimpulkan seakan-akan suatu upaya hu
kum juga ditujukan terhadap putusan yang akan diambil oleh 
hakim, atau yang dimaksud menccgah adalah agar putusan ter
sebut tidak dilaksanakan, sampai dilaksanakannya suatu per- 
baikan putusan hakim melalui upaya hukum. Tetapi batasan 
yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo tersebut belum 
mencakup permasalahan. digunakannya upaya hukum luar biasa, 
karena upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.

Di dalam hukum acara perdata Indonesia, upaya hukum 
yang disediakan bagi pencari keadilan dikelompokkan kedalam 
dua macam, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari verzet,

35

17'Iskandar Oeripkartawinata, "Upaya-upaya Hukum Yang 
Dapat Digunakan Oleh Pencari Keadilan Menurut Hukum Acara 
Perdata di Indonesia", Hukum dan Peiriban̂ unan. Th.XI, Septem
ber 1981, h.

1 oSudikno Mertokusumo, on.cit.. h, 186.
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banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa yang terdiri dari 
request civil (peninjauan kembali), derdenverzet (perlawanan 
dari pihak ketiga).

Terhadap upaya hukum biasa yang terdiri dari verzet, 
banding dan kasasi tersebut, pada azasnya terbuka untuk se- 
tiap putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Uri- 
dang-undang. Namun dengan diteriroanya putusan oleh kedua be- 
lah pihak yang berpekara, wewenang untuk menggunakan upaya 
hukum biasa tersebut hapus. Upaya hukum biasa ini bersifat 
menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Sedangkan 
upaya hukum luar biasa hanya dapat dilakukan terhadap putu- 
san-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti 
dan mengikat, karena suatu putusan hakim yang telah mempero
leh kekuatan hukum yang pasti dan mengikat ini, sudah tidak 
dapat lagi diubah sekalipun oleh pengadilan yang lebih ting-p 
gi atau terhadap putusan tersebut sudah tidak tersedia lagi 
upaya hukum biasa (verzet, banding, kasasi) yang dapat ditem- 
puh. Meskipun upaya hukum luar biasa ini dapat dilakukan ter
hadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
yang pasti dan mengikat, namun pelaksanaannya tidak menang- 
guhkan suatu eksekusi putusan hakim. Dengan demikian antara 
kedua upaya hukum tersebut diatas, berbeda dalam sifat dan 
berlakunya*

Sehubungan dengan upaya hukum tersebut diatas, maka 
terhadap upaya hukum derdenverzet atau perlawanan dari pihak 
ketiga yang merupakan upaya hukum luar biasa tersebut,
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dapat dipergunakan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan 
untuk membantah atau melawan adanya pelaksanaan sita ekse
kusi yang dilakukan oleh pengadilan. Upaya hukum ini, di - 
tempuh oleh pihak ketiga dengan maksud supaya kepentingan 
dan hak-haknya yang dirugikan akibat dari pelaksanaan sita 
eksekusi mendapat perlindungan hukum. Upaya hukum perlawa
nan dari pihak ketiga terhadap sita eksekusi tersebut, pe- 
ngaturannya ada didalam HIR, khususnya ada didalam pasal 
193 ayat 6 HIR dan pasal 208 HIR sebagai kelanjutan dari 
pasal 207 HIR. Ketentuan dari pasal-pasal didalam HIR ini, 
dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai dasar hukum 
untuk mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan sita ek - 
sekusi.

Dari ketentuan pasal-pasal yang disebutkan didalam 
HIR tersebut diatas, menunjukkan bahwa upaya hukum perla 
wanan terhadap pelaksanaan sita eksekusi tersebut, tidak 
saja hanya dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai 
pihak yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang di- 
putus, melainkan juga dapat dipergunakan oleh pihak tersi
ta yang dirugikan sebagai akibat dari pelaksanaan sita ek
sekusi. Pihak ketiga yang dapat mengajukan upaya hukum per
lawanan terhadap sita eksekusi tersebut, hanyalah pihak ke
tiga yang secara nyata harus benar-benar haknya dirugikan 
akibat adanya pelaksanaan sita eksekusi, dan tidak cukup 
bila hanya mempunyai kepentingan saja terhadap pelaksanaan 
sita eksekusi.
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Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan melalui suatu 
upaya hukum derdenverzet (perlawanan dari pihak ketiga) 
yang merupakan upaya hukum luar biasa, pihak ketiga baru da
pat mempergunakannya untuk membela atau melindungi kepenti - 
ngan dan hak-haknya yang dirigikan sebagai akibat dari ada
nya pelaksanaan sita eksekusi, dengan cara mengajukan perla
wanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi.

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa meskipun der
denverzet (perlawanan pihak ketiga) tersebut dapat dipergu - 
nakan oleh pihak ketiga sebaga upaya hukum untuk membantah 
atau melawan pelaksanaan dari sita eksekusi, ternyata pelak
sanaan dari upaya hukum tersebut tidak dapat menangguhkan 
eksekusi. Hal ini memang adalah sesuai dengan si fat upaya 
hukum derdenverzet (perlawanan,pihak ketiga) sebagai upaya 
hukum luar biasa yang hanya dapat dilakukan terhadap putusan- 
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap saja. 
Upaya hukum tersebut tidak menangguhkan pelaksanaan atau ek
sekusi putusan hakim. Dalam hal ini biasanya juga tergantung 
dari kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Bilama
na Ketua Pengadilan Negeri memandang bahwa pihak ketiga yang 
mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi mempunyai bukti 
yang kuat, artinya bahwa barang sitaan itu adalah benar-benar 
miliknya dan pihak ketiga dapat membuktikannya, maka pelaksa
naan sita eksekusi itu atas kebijaksanaan Ketua Pengadilan 
Negeri dapat ditangguhkan. Dalam arti dapat ditangguhkan ha
nya terhadap barang-barang yang berhubungan dengan kepenti-
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ngan dan hak-hak dari pihak ketiga yang dirugikan saja. Se
dangkan terhadap barang-barang lain yang tidak ada hubungan-
nya dengan kepentingan dan hak-hak pihak ketiga yang dirugi-

19kan, tetap dapat dikenai sita eksekusi. 7
Dalam upaya hukum derdenverzet (perlawanan pihak ke

tiga) yang diajukan oleh pihak ketiga baik terhadap sita ek
sekusi maupun terhadap sita jaminan, maka pihak ketiga yang 
mengajukan perlawanan tersebut, disebut sebagai pelawan dan 
pihak penggugat semula disebut terlawan penyita,demikian ju
ga pihak tergugat semula disgbut terlawan tersita.■

Sesuai dengan ketentuan dari pasal 208 ayat 2 HIR, 
bahwa mengenai putusan perlawanan terhadap sita eksekusi,ba
ik yang diajukan oleh pihak ketiga maupun oleh pihak tersita 
yang telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri, berlaku segala 
peraturan umum tentang permintaan apel atau banding. Maksud 
dari ketentuan pasal ini, yai'tu bilaraana terhadap putusan 
perlawanan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri tersebut, 
ada salah satu pihak yang merasa tidak puas akan putusan 
yang dijatuhkan oleh pengadilan, mempunyai wewenang untuk 
menggunakan upaya hukum banding dan kasasi dalam tenggang 
waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Ditinjau dari uraian tersebut diatas serta atas da- 
sar ketentuan dari pasal 195 ayat 6 HIR dan pasal 208 HIR

IQ̂Wawancara dengan Bapak Rivai Rasyad, Hakim Penga
dilan Negeri Bojonegoro, 11 Agustus 1988.
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kO

(sebagai kelanjutan dari pnsal 20? HIR),ternyata dalam prak
tek penerapan upaya hukum dord'-.nverzet (perlawanan pihak ke
tiga), belum inampu membantu pilu;k ketiga sebagai pihak yang 
tidak mempunyai hubungan dengan perkara perdata yang diputus 
tersebut, untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Hal ini di- 
sebabkan karena upaya hukum derdenverzet (perlawanan pihak 
ketiga) yang ditempuh oleh pihak ketiga untuk membantah atau 
melawan pelaksanaan oita eksekusi, sering terjadi bahv/a buk- 
ti-bukti yang diajukan oleh p:ih;:k ketiga tidak kuat*

Kekurangan. bukti-bukti yang kuat yang diajukan oleh 
pihak ketiga tersebut, ada kaitannya dengan permasalahan 
upaya hukum derdenverzet ( perlawanan pihak ketiga ) terha
dap sita eksekusi maupun terhadap sita jaminan yang terjadi 
dalam praktek pengadilan. Permasalahan ini terjadi, karena 
ternyata dalam praktek pengadilan disamping ada pihak pela- 
wan yang secara jujur dan benar mengajukan perlawanannya, 
ada pula pihak pelawan yang mengajukan perlawanannya hanya 
dengan maksud untuk menghamfcat proses atau menangguhkan ek
sekusi, dengan cara bersekongkol dengan pihak tergugat (ter- 
lawan tersita) semula, berusaha untuk mencoba melepaskan ba
rang yang disita itu dari pensitaan* Permasalahan ini dapat 
juga terjadi, karena pihak ketiga yang mengajukan perlawan
an hanya berpura-pura saja membela kepentingan dan hak-hak-
nya yang dirugikan akibat dari pelaksanaan sita eksekusi, 
yang senyatanya ia bukan pemilik dari barang yang disita 
itu.
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Akibat dari permasalahan inilah, derdenverzet (per
lawanan dari pihak ketiga) sebagai upaya hukum yang ditem- 
puh oleh pihak ketiga untuk melavan pelaksanaan sita ekse
kusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri, dalam praktek
ada perlawanan pihak ketiga yang ditolak dan bahkan putusan

20terhadap upaya hukum itu banyak yang dikalahkan.
Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa derdenve^ 

zet (perlawanan pihak ketiga) sebagai upaya hukum dapat di- 
tempuh oleh pihak ketiga untuk membantah atau melawan pela]£ 
sanaan sita eksekusi, ternyata dalam praktek penerapannya 
belum mampu untuk memberi perlindungan hukum bagi pihak ke
tiga untuk mendapatkan kembali kepentingan dan hak-haknya 
yang dirugikan akibat adanya pelaksanaan sita eksekusi.

kl

^Wawancara dengan Bapak Rival Rasyad, Hakim Penga
dilan Negeri Bojonegoro, 11 Agustus 1988.
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BAB IV

PERMASALAHAN PERLAWANAN P IH A K  K E T IG A  

TERHADAP S IT A  EK SEK U SI

Seperti telah dikemukakan, bahwa sita eksekusi itu 
mempunyai arti penting di dalam mcv/ujudkan rasa keadilan dan 
kepastian hukum, yaitu dengan terlaksananya putusan pengadi
lan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan me
ngikat. Di dalam pelaksanaannya tidak jarang terhambat oleh 
masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran penyitaan 
eksekusi, yaitu timbulnya perlawanan terhadap sita eksekusi, 
baik yang dilakukan oleh pihak tersita ( pihak yang kalah d^ 
lam-putusan ) maupun oleh pihak ketiga sebagai pihak yang t^ 
dak mempunyai hubungan dengan perkara yang diputus. Dengan 
timbulnya perlawanan, maka perkara pokoknya yang sudah sele- 
sai menjadi berkepanjangan, karena ada kemungkinan pelaksana 
an putusannya menjadi tertunda. Den:ikian pula masalah perla- 
wanannya sendiri akan menjadi uuatu perkara baru yang harus 
mendapat penyelesaian.

Timbulnya perlawanan terhadap sita eksekusi, baik 
yang dilakukan oleh pihak tersita maupun oleh pihak ketiga 
ini, disebabkan karena pelaksanaan sita eksekusi yang telah 
dilakukan oleh pengadilan rr.emU\t&nskan korugian bagi pihak 
tersita maupun pihak ketiga.

Oleh karena itulah, dalam pembahasan bab ini, kan 
diuraikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya

'42
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perkara perlawanan terhadap 6ita eksekusi khususnya perlawan
an yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai hu
bungan dengan perkara yang diputus, akan tetapi mempunyai 
kepentingan dan hak terhadap pelaksanaan sita eksekusi yang 
telah merugikannya.

1, Sebab-sebab Ter.ladlnva Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap 
Sita Eksekusi

Eksekusi suatu putusan hakim yang dimulai dengan si
ta eksekusi, dalam praktek sering dilaksanakan dengan kurang 
6empurna. Kurang sempurnanya pelaksanaan sita eksekusi ter - 
sebut, biasanya dalam praktek terjadi akibat kelalaian yang 
dilakukan oleh aparat pemerintah (kepala desa, camat) setem- 
pat didalam menjalankan tugasnya mengumumkan salinan berita 
acara pelaksanaan sita eksekusi. Disamping itu mungkin juga 
akibat kekurang telitian petugas penyitaan dari pengadilan 
negeri setempat didalam melaksanakan penyitaan terhadap ba- 
rang-barang milik tergugat (pihak yang kalah dalam putusan).

Akibat dari kurang sempurnanya pelaksanaan sita ek
sekusi itulah, yang merupakan faktor penyebab timbulnya per
lawanan atau bantahan terhadap sita eksekusi baik yang dila
kukan oleh pihak tersita (tergugat) maupun oleh pihak ketiga.

Bantahan atau perlawanan oleh pihak tersita (tergu - 
gat) terhadap pelaksanaan sita eksekusi yang tidak benar ter
sebut, dapat diajukan berdas&rkan alasan :
1. putusan yang dilaksanakan tersebut belum pernah disampai-
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kan kepada pihak yang kalah dalam putusan;
2* pihak yang kalah dalam putusan belum pernah dipanggil un- 

tuk menerima teguran (aanmaning) agar melaksanakan putus- 
an i tu; *

3. v/aktu yang diberikan untuk melaksanakan putusan belum ha- 
bis, sedangkan pelaksanaan secara paksa dijalankan; 
penyitaan eksekusi dilakukan terhadap hev/an atau alat-alat 
yang benar-benar dipergunakan untuk mata pencaharian oleh 
pihak yang kalah dalam putusan;

5. penyitaan eksekusi dilaknkon tanpa mengindahkan prosedur 
hukum yang berlaku;

6. pelelangan lebih dahulu dilakukan terhadap barang tidak 
bergerak;

7. putusan yang dilaksanakan sesungguhnya cudah diperiuhi se
cara -suka rela oleh pihak yang kalah dalam putusan;

Sedangkan bantahan a.tau perlawanan oleh ĵ ihak ketiga 
terhadap pelaksanaan sita eksekusi dapat terjadi, bilamana 
pihak ketiga sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan de
ngan perkara yang diputus moraca kepentingan dan hak-hoknya 
dirugikan sehubungan dengan adanya pelaksanaan sita eksekusi 
yang tidak benar. Karena ternyata barang-barang yang disita 
eksekusi oleh pengadilan itu adalah miliknya, bukan milik 
pihak yang kalah dalam putusan, bukr.n pula sebagai jaminan 
utang pihak yang kalah dalam.putuscn, dan juga tidak ada 
sangkut pautnya sarnasekali dengan pokok perkara,

Dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya perbe-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi  
UPAYA HUKUM PERLAWANAN BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP SITA 
EKSEKUSI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

SUCI WAHYU HTDAYATI



daan dasar alasan yang dipakai oleh pihak tersita maupun pi
hak ketiga didalam mengajukan perlawanan terhadap pelaksana
an sita eksekusi, Sehingga dalam hal. ini dapatlah dikatakan, 
bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan oleh 
pihak tersita (tergugat) adalah merupakan keberatan yang bu- 
kan atas dasar hak milik, sedangkan perlawanan yang diajukan 
oleh pihak ketiga terhadap sita eksekusi harus didasarkan 
pada adanya hak milik. Oleh karena itu untuk mengajukan per
lawanan, pihak ketiga tersebut harus membuktikan bahwa ia 
adalah pemilik sah dari barang-barang yang disita tersebut. 
Ketentuan mengenai syarat harus adanya hak milik sebagai da
sar perlawanan oleh pihak ketiga terdapat didalam pasal 195 
ayat 6 HIR atau pasal 206 REg jo. pasal 208 ayat 1 HIR atau 
pasal 228 RBg.

Didalam mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan 
sita eksekusi yang tidak benar tersebut, pihak. ketiga untuk 
selanjutnya disebut pelawan, berkewajiban untuk membuktikan 
adanya hak milik pelawan atas barang-barang yang disita. Pa
da umumnya yang dimohonkan oleh pelawan dalam perlawanannya 
tersebut adalah :
1. agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat 

dan beralasanj
2. agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;
3. agar sita eksekusi yang ber;^m£kutan diperintahkan untuk 

diangkat;
4. agar terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.
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Bilamana dalam perlawanannya itu, pelawan berhasil 
membuktikan bahwa baran£ yang disita itu adalah miliknya, 
maka keempat hal yang dimohonkan tersebut diatas itu, akan 
dikabulkan. Namun apabila pelawan dalam perlawanannya itu, 
tidak dapat membuktikan bahwa barang yang disita adalah mi
liknya, maka pengadilan akan menyatakan bahwa perlawanan 
terhadap pensitaan itu tidak beralasan dan pelawan akan pu
la dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar. Selain itu 
pensitaan akan dipertahankan dan biaya perkara dibebankan 
kepada pelawan.

2. Pihak Ketiga yang Berhak Mengajukan Perlawanan Terhadap 
Sita Eksekusi

Di dalam pasal 195 ayat 6 HIR atau pasal 206 RBg jo. 
pasal 208 HIR atau pasal 228 RBg ditentukan, bahwa untuk me
ngajukan perlawanan terhadap sita eksekusi oleh pihak ketiga 
harus didasarkan atas hak milik barang yang disita. Di dalam 
praktek persyaratan untuk mengajukan perlawanan tersebut,ti
dak cukup hanya didasarkan atas hak milik saja, melainkan
juga perlu adanya unsur itikad baik dari pelawan yang me -

PIngajukan perlawanan tersebut. Jadi selain pihak ketiga 
harus membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari barang 
yang disita, pihak ketiga haru6 pula memenuhi syarat 6ebagai 
pelawan yang beritikad baik, yaitu pelawan yang secara jujur

46

^Wawancara dengan Bapak Rivai Rasyad, Hakim Penga
dilan Negeri Bojonegoro, 11 Agustus 1988.
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dan benar melakukan perlawanannya*
Hal ini erat kaitannya dengan kasus-kasus yang se

ring terjadi didalam praktek pengadilan, yaitu disamping 
ada pihak pelawan yang secara jujur dan benar mengajukan 
perlawanannya, ada pula pihak pelawan yang hanya bermaksud 
untuk menghambat proses atau untuk menangguhkan eksekusi 
dengan jalan bersekongkol dengan pihak tergugat semula be- 
rusaha melepas barang-barang yang disita itu dari penyita
an pengadilan, Persekongkolan dapat dilakukan oleh.pihak 
tergugat semula (pihak terlawan tersita) dengan pihak pela
wan dengan cara melakukan jual beli barang yang akan disita, 
Kemudian setelah dilakukan jual beli, pihak ketiga ini me
ngajukan perlawanan terhadap pensitaan eksekusi dengan 
alasan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya*

Berdasarkan ketentuan pasal 199 HIR atau pasal 214 
RBg, maka jual beli yang telah dilakukan oleh tergugat se
mula (terlawan tersita) dengan pihak ketiga (pelawan) ter
sebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Karena terhitung mu- 
lai hari berita acara penyitaan diumumkan kepada umum, pe- 
milik barang yang disita tidak diperbolehkan lagi untuk me- 
mindahtangankan kepada orang lain, mempersewakan atau mem- 
bebani barang yang disita dengan hak lain. Jadi besar ke - 
mungkinannya pelawan sudah mengetahui bahwa barang yang di- 
beli dari tergugat semula (terlawan tersita) adalah merupa
kan barang sengketa, dalam hal ini pelawan adalah beritikad 
tidak baik. Sehingga perjanjian jual beli yang dilakukan
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oleh pihak ketiga (pelawan) dengan tergugat Bemula (terla
wan tersita) terhadap barang sitaan, tidak dapat dipakai 
oleh pihak ketiga (pelawan) sebagai daear alaean untuk me
ngajukan perlawanan terhadap sita eksekusi yang dilakukan 
oleh pengadilan negeri.

Bagaimana dengan pelawan yang baru saja menjadi pe-
milik dari barang sitaan misalnya tanah, oleh karena sehari
sebelum mengajukan perlawanannya telah membeli tanah yang
disita itu dari tergugat semula ?. Mengenai persoalan ini ,
Retnowulan Sutantio berpendagat :

dalam hal pelawan sehari sebelum ia mengajukan perla - 
wanannya itu membeli tanah sengketa, besar kemungkinan 
bahwa pelawan adalah beritikad tidak baik, dengan lain 
perkataan, ia mungkin sudah mengetahui, bahwa tanah 
tersebut ada dalam pensitaan pengadilan. Seandainya pe
lawan menyatakan, bahwa ia sesungguh-sungguhnya tidak 
mengetahui adanya pensitaan itu dan karenanya beritikad 
baik, jual beli £|rsebut adalah tetap tidak sah dan 
akan dibatalkan.

Sehubungan dengan persoalan tersebut diatas dan atas 
dasar pendapat dari Retnowulan Sutantio tersebut, jelas ter- 
lihat adanya pereekongkolan yang dilakukan antara pihak keti
ga (pelawan) dengan tergugat semula (terlawan tersita). Oleh 
karena dalam perjanjian jual beli atas barang sitaan yang 
dilakukannya itu, besar kemungkinan pihak ketiga (pelawan) 
sudah mengetahui bahwa barang yang dibeli itu ada dalam pen
sitaan pengadilan. Akibatnya pihak ketiga (pelawan) tidak

Retnowulan Sutantio ,dan Iskandar Oeripkartawinata, 
Rukum Acara Perdata Dalam Teori. Dan Praktek, Alumni,Bandung,
1986, h. 138.
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dapat menggunakan perjanjian jual-beli yang dilakukannya itu, 
sebagai dasar alasan untuk mengajukan perlawanan terhadap si
ta eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri, Karena pa
da dasarnya perjanjian jual-beli atas barang sitaan yang di
lakukannya itu, menurut ketentuan pasal 199 HIR atau pasal 
214 RBg tidak sah dan dapat dibatalkan, raeskipun pelawan me- 
nyatakan, bahwa ia sungguh-sungguh tidak mengetahui adanya 
pensitaan atas barang yang dibelinya itu,

Kerugian yang mungkin diderita oleh pelawan ( pihak 
ketiga ) sebagai akibat dari perjanjian jual-beli atas barang 
eitaan misalnya tanah, dapat ia minta kembali dari tergugat 
semula dari siapa ia membeli tanah tersebut, Oleh karena itu, 
sebaiknya pihak ketiga yang hendak membeli tanah memeriksa 
terlebih dahulu, apakah tanah yang hendak ia beli itu sedang 
tidak berada dalam pensitaan pengadilan, Untuk mendapatkan 
keterangan ini, pihak ketiga dapat menghubungi Kantor Pendaf- 
taran Tanah setempat yang mencatat tanah-tanah yang'telah di- 
daftar dikantor tersebut, atau dapat juga pihak ketiga meng
hubungi kepala desa atau camat apabila yang hendak dibelinya 
itu adalah tanah yang belum terdaftar,

Bertitik tolak dari kasus-kasus yang sering terjadi 
dalam praktek pengadilan tersebut, maka untuk mengajukan per
lawanan terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh pihak ke
tiga, selain didasarkan atas hak milik barang yang disita ju
ga didasarkan adanya unsur itikad baik dari pihak ketiga (pe
lawan) dalam perlawanannya, Dalam hal ini, pihak ketiga (pe-
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lawan) tersebut harus membuktikan- bahwa ia adalah pemilik sah 
dari barang yang disita itu, misalnya barang yang disita itu 
berupa tanah, maka pihak ketiga (pelawan) tersebut harus mem- 
buktikan adanya sertifikad tanah atas naraanya. Karena untuk 
dapat dinyatakan 6Qbagai pelawan yang benar don jujur, maka 
pihak pelawan itu harus merupakan pemilik sah dari barang 
yang disita dan juga harus beritikad baik dalam perlawanannya, 
artinya pihak pelawan tersebut secara jujur dan benar bahwa 
kepentingan dan hak-haknya dirugikan akibat adanya pelaksana
an sita eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan,

Selanjutnya persoalan yang perlu dikemukakan dalam
pembahasan ini, adalah yang menyangkut dapat atau tidaknya pe

imegang fiducia mengajukan perlawanan pihak ketiga apabila fi-

ducianya ( barang yang diserahkan secara milik kepada tergu - 
gat atau pihak yang kalah dalam putusan ) disita. Untuk men- 
jawab persoalan ini, Retnowulan Sutantio berpendapat, Moleh 
karena pemegang fiducia menurut hukum kedudukannya adalah sa- 
ma dengan pemilik barang, maka ia berhak untuk mengajukan 
perlawanan pihak ketiga atas dasar hak milik apabila fiducia- 
nya disita".^ Jadi dari pendapat Retnowulan Sutantio terse - 
but, dapatlah dikatakan bahwa pemegang fiducia itu mempunyai 
hak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga atas dasar hak 
milik, apabila fiducianya disita. Karena menurut hukum peme
gang fiducia kedudukannya adalah sama dengan pemilik -barang.
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Dalam pembahasan ini, selain pe-rsoalan yang disebut- 
kan diatas, masih ada lagi percoalan yang perlu pula menda
patkan pemikiran, yaitu apakah seorang pemegang gadai tanah 
pertanian atau sawah dapat diper-varcakan kedudukannya dengan 
seorang pemilik ?, sehingga berhr;k untuk mengajukan perlawan
an pihak ketiga. Mengenai hal' ini, menurut pendapat Wirjono 
Prodjodikoro yang kemudian dibenarkan dan didukung oleh para 
Garjana hukum yang terkemaka pada masa lalu, yaitu Ter Haar 
dan Wijers, bahwa seorang pemegang gadai dianggap sebagai p£ 
milik dan dibenarkan mengajukan perlawanan pihak ketiga.

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agra- 
ria, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun I960 dengan peraturan

■ pelaksananya, maka persoalnn mengenai pemegang gadai tanah 
pertanian atau sawah dianggap mempunyai kedudukan sebagai p£ 
milik perlu ditinjau lagi. Menurut ketentuan pasal 7 Undang- 
undang Nomor 56/Prp/1960, jnngka waktu gadai tanah pertanian 
atau sawah paling lama 7 tahun, setelah jangka waktu itu te£

' lewati atau habi6, tanah pertanian atau sawah itu harus di- 
kembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan. Dengan de
mikian ketentuan mengenai pemegang gadai adalah pemilik ti
dak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan apa yang 
dikemukakan oleh Retnowulan Gutantio, "adalah terlalu dipak- 
sakan apabila pemegang gadai tanah pertanian atau sawah, da
lam waktu sekarang ini, kedudukannya masih juga dipersamakan
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dengan pemiliknya".^
Kemudian atas dasar ketentuan Undang-undang Nomor

56/Prp/ I960 ini, Retnowulan Sutantio mengemukakan pendapat-
nya lebih lanjut sebagai berikut :

dapat pula terjadi bahwa dalam suatu kasus di pengadi - 
lan negeri, oleh karena perlawanan diajukan sewaktu ia 
masih beretatue pemegang gadai dan diputuskan pula oleh 
pengadilan negeri yang bersangkutan pada waktu ia ber- 
status demikian, akan tetapi kemudian dalam taraf ban
ding, ia tidak lagi berstatus pemegang gadai, lalu pu
tusan pengadilan negeri harus dibatalkan dalam taraf 
banding dan perlawanan tidak dapat diterima. Bukanlah 
hal yang demikian mensia-siakan tenaga saja dan harus 
dihindarkan. ?

Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Ret - 
nowulan Sutantio tersebut, dan juga berdasarkan ketentuan 
Undang-undang Nomor 56/Prp/ I960 tentang penetapan luas ta
nah pertanian yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1961 khu- 
susnya dalam pasal 7> maka untuk sekarang ini ketentuan me
ngenai pemegang gadai adalah pemilik tidak dapat dipertahah- 
kan lagi, Oleh karena pada saat sekarang ini, pemegang gadai 
tidak lagi dapat dipersamakan kedudukannya dengan pemilik. 
Sehingga ia tidak pula dapat mengajukan perlawanan pihak ke
tiga.

Demikian pula, bila hal ini terjadi pada pemegang 
hipotik dan pemegang credietverband yang mengajukan perlawa
nan pihak ketiga berdasarkan perjanjian hipotik dan crediet
verband, maka perlawanan yang diajukannya tersebut tidak
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akan diterima oleh pengadilan. Oleh karena pemegang hipotik 
dan pemegang credietverband tersebut kedudukannya tidak sa- 
ma dengan kedudukan pemilik barang, sehingga ia tidak dapat 
mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi.

3. Cara Mengajukan Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi

Perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan oleh 
tersita (tergugat) atau pihak ketiga, menurut pasal 207 ayat 
1 HIR atau pasal 225 RBg jo. pasal 208 HIR atau pasal 228 
RBg harus diajukan secara lisan atau tertulis.

Menurut pasal 195 ayat 6 HIR atau pasal 206 RBg,per
lawanan terhadap sita eksekusi ini diajukan kepada ketua pe
ngadilan negeri yang berdaerah hukum dimana pelaksanaan sita 
eksekusi dilaksanakan. Dari kalimat pasal 195 ayat 6 HIR 
tersebut, dapat timbul suatu penafsiran, bahwa apabila barang 
yang disita terletak di daerah hukum pengadilan negeri lain, 
maka perlawanan harus pula diajukan kepada ketua pengadilan 
negeri dimana barang yang disita itu berada. Pada hal, penga
dilan negeri dimana barang yang disita itu berada hanyalah 
melakukan penyitaan atas permintaan dari rekan sejabatnya da
ri pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara per
data pokoknya. Sehingga pengadilan negeri yang melaksanakan 
sita eksekusi itu, pada dasarnya tidak pernah memeriksa dan 
memutus perkara pokoknya.

Atas dasar ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR atau pasal 
206 ayat 6 RBg tersebut, bilamana perlawanan terhadap sita 
eksekusi diajukan ke pengadilan negeri yang memeriksa dan me-
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mutus perkara pokoknya sekaligus juga yang berwenang meme- 
rintahkan sita eksekusi, bukan ke pengadilan negeri yang 
melaksanakan sita eksekusi, maka secara formal perlawanan 
yang diajukannya tersebut dianggap keliru dan pengadilan 
negeri yang berwenang memerintahkan sita eksekusi harus me- 
nyatakan perlawanan tidak dapat diterima atau niet ontvan - 
kelijk verklaard. Karena sudah jelas perlawanan yang diaju
kan bertentangan dengan tata tertib beracara dan bertenta- 
ngan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR atau pasal 206 ayat 6 
RBg.

Apabila ketentuan dari pasal 195 ayat 6 HIR atau pa 
sal 206 ayat 6 RBg tersebut dikaji lebih dalam, akan mene - 
mui banyak kesulitan dalam praktek. Karena, jika barang-ba
rang yang disita itu berada dibeberapa daerah hukum pengad^ 
lan negeri yang berlainan, dengan sendirinya pelawan harus 
mengajukan perlawanannya kebeberapa pengadilan negeri yang 
berbeda, sedangkan ada kemungkinan bahwa pihak yang dilawan- 
hanya ada satu atau dua orang saja.

Selain ditemui kesulitan seperti ini, akan ditemui 
pula permasalahan bilamana pengajuan perlawanan terhadap si. 
ta eksekusi oleh pihak tersita maupun pihak ketiga harus di, 
ajukan ke pengadilan negeri yang melaksanakan sita eksekusi, 
yaitu pengadilan negeri di tempat mana barang yang disita 
terletak. Karena seolah-olah perkara pokoknya dinilai oleh 
dua pengadilan negeri yang berbeda, bahkan mungkin akan tim 
bul pertentangan antara putusan perkara pokok dengan putusan
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perlawanan.
Untuk menghindari adanya kesulitan dan permasalahan 

seperti ini, biasanya dalam praktek, ketentuan tentang ke- 
wenangan memeriksa dan mengadili perlawanan dalam pendele- 
gasian sita eksekusi (eksekusi) tetap dilakukan oleh penga
dilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara perdata po
koknya, Sehingga pengajuan perkara perlawanan terhadap sita 
eksekusi oleh pihak tersita maupun pihak ketiga dapat diaju
kan ke pengadilan negeri yang memeriksa dan memutus perkara

26pokoknya, serta diputuskan juga oleh pengadilan negeri itu*
*

Pada hematnya, tindakan yang ditempuh oleh pengadi
lan negeri yang memeriksa dan memutus perkara pokoknya da
lam praktek itu, dimaksudkan agar jangan sampai terjadi ada
nya putusan yang bertentangan antara pengadilan negeri yang 
memeriksa dan memutus perkara pokoknya sekaligus yang juga 
berwenang memerintahkan sita eksekusi dengan pengadilan ne
geri yang dimintai bantuannya untuk melaksanakan sita ekseku
si. Oleh karena pengadilan negeri yang melaksanakan sita 
eksekusi itu, pada dasarnya tidak pernah memeriksa dan me - 
mutus perkara pokoknya. Sehingga apabila hal ini dibiarkan, 
saling pertentangan itu akan membawa kerumitan dalam penye
lesaian eksekusi.

Pada dasarnya perlawanan terhadap sita eksekusi yang 
diajukan oleh pihak ketiga adalah merupakan perlawanan yang
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ditujukan kepada tersita atau pihak yang dikalahkan dalam 
putusan dan penyita sebagai pihak yang berhak mendapatkan 
ha6il dari pelaksanaan putusan. Lain halnya dengan perla
wanan yang diajukan oleh pihak tersita sendiri, perlawanan 
ini hanya ditujukan kepada pihak yang menang dalam putusan.

Didalam mengajukan perlawanan terhadap sita ekse - 
kusi tersebut, barang-barang yang penyitaannya akan dimin- 
takan untuk diangkat, masih harus berada didalam penyitaan, 
maksudnya barang-barang tersebut masih belum dilelang atau 
belum diserahkan/dilaksanakan penyerahannya kepada pihak 
yang dimenangkan. Jika perlawanan itu diajukan terlambat , 
yaitu diajukan setelah barang-barang yang disita dilelang 
atau setelah dilakukan penyerahan kepada pihak yang menang 
dalam putusan, maka perlawanan terhadap sita eksekusi yang 
diajukannya itu akan sia-sia dan perlawanan tidak akan dite
rima, karena terhadap penyitaan barang-barang tersebut ti
dak dapat lagi dibatalkan dan barang-barang tersebut akan 
tetap berada ditangan pembeli lelang atau penggugat sebagai 
pihak yang dimenangkan dalam putusan pengadilan*

Dalam hal perlawanan diajukan terlambat, maka satu- 
satunya upaya hukum yang dapat dilakukan pelawan adalah 
menggugat untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak tergu - 
gat semula yang telah merugikannya berdasarkan pa6al 1365 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
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BAB V

PENUTUP

1. Kesironulan
1. Sita eksekusi merupakan suatu penyitaan yang di

lakukan terhadap barang-barang milik tergugat yang dikalah
kan dalam putusan yang dilakukan oleh pengadilan negeri se
bagai upaya pemaksa agar suatu putusan perdata yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat dilaksana
kan oleh tergugat.

2. Di dalam pelaksanaan sita eksekusi itu, tidak ja 
rang terhambat oleh masalah-masalah yang dapat mengganggu 
kelancaran penyitaan eksekusi, yaitu timbulnya perlawanan 
terhadap sita eksekusi, baik yang dilakukan oleh pihak ter
sita maupun pihak ketiga sebagai pihak yang tidak mempunyai 
hubungan dengan perkara yang diputus.

3. Untuk membantah atau melawan pelaksanaan sita elj 
sekusi yang tidak benar, pihak ketiga dapat mempergunakan 
upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) guna me- 
lindungi kepentingan dan hak-haknya yang dirugikan akibat 
dari pelaksanaan sita eksekusi yang tidak benar itu.

Upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derdenver - 
zet) terhadap sita eksekusi pengaturannya ada didalam KIR, 
khususnya ada didalam pasal 195 ayat 6 HIR dan pasal 208 HIR 
sebagai kelanjutan dari pasal 207 HIR. Ketentuan dari pasal- 
pasal didalam HIR ini, dapat dipergunakan oleh pihak ketiga
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sebagai dasar hukum untuk mengajukan perlawanan terhadap si
ta eksekusi.

5. Sebagai upaya hukum luar biasa, perlawanan pihak 
ketiga terhadap sita eksekusi tidak menangguhkan eksekusi. 
Tetapi didalam hal-hal tertentu terdapat pengecualian dari 
azas bahwa perlawanan tidak menangguhkan eksekusi.

6. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi 
ini, harus didasarkan pada adanya hak milik pelawan atas ba
rang-barang yang disita. Selain itu agar perlawanannya dite
rima pelawan harus beritikad baik, yaitu pelawan yang secara 
jujur dan benar mengajukan perlawanannya. Artinya pihak pe
lawan tersebut secara jujur dan benar bahwa kepentingan dan 
hak-haknya dirugikan akibat adanya pelaksanaan sita eksekusi 
yang dilakukan oleh pengadilan.

7. Perlawanan terhadap sita eksekusi dapat diajukan 
secara lisan atau tertulis oleh pihak tersita maupun pihak 
ketiga dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang me
laksanakan sita eksekusi. Namun dalam kenyataan yang terjadi 
dalam praktek, sering perkara perlawanan tersebut diajukan 
oleh pihak tersita maupun pihak ketiga kepada ketua pengadi
lan negeri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pokok
nya. Hal ini terjadi, karena memang dalam praktek yang ber
wenang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan dalam pen- 
delegasian sita eksekusi (eksekusi), adalah tetap pengadilan 
negeri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pokoknya 
pada tingkat pertama. Perlawanan ini harus diajukan sebelum
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barang-barang yang disita dilelang atau diserahkan kepada 
yang berhak*

8, Didalam upaya hukum perlawanan pihak ketiga ter
hadap sita eksekusi, para pihak didalam perkara perlawanan 
ini diperbolehkan mengajukan banding dan kasasi terhadap 
putusan perkara perlawanan.

9* Meskipun perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) 
sebagai upaya hukum dapat dipergunakan oleh puhak ketiga 
untuk membantah atau melawan pelaksanaan sita eksekusi,ter
nyata dalam praktek penerapannya belum mampu untuk memberi 
perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan kem- 
bali kepentingan dan hak-haknya yang dirugikan akibat adanya 
pelaksanaan sita eksekusi.

2. Saran

1* Bagi para pembeli barang khususnya barang tetap, 
hendaknya memeriksa terlebih dahulu barang tetap yang akan 
dibelinya,dengan cara menanyakan status dari pada barang te
tap yang akan dibelinya kepada Kantor Pendaftaran Tanah atau 
setidak-tidaknya kepada kepala desa atau camat ditempat ma- 
na barang tetap itu terletak.

2. Untuk mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya 
persengketaan perkara perlawanan terhadap sita eksekusi, ha
kim dan jurusita Pengadilan Negeri hendaknya lebih hati-hati 
dan lebih teliti didalam meletakkan dan menjalankan penyita
an terhadap barang-barang yang diminta untuk dibebani penyi-
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taan oleh penggugat, sebab ada kemungkinan barang-barang 
tersebut bukan milik tergugat.

3. Didalam hukum acara perdata yang baru nanti,hen- 
daknya masalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita ekse- 
kuGi pengaturannya dilakukan dengan sederhana dan jelas agar 
dapat dipergunakan dengan mudah dan upaya hukum perlawanan 
pihak ketiga (derdenverzet) dapat berfungsi sesuai dengan 
tujuannya serta putusan yang dihasilkan benar-benar merupa- 
kan penyelesaian yang adil.

4. Agar perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) se - 
bagai upaya hukum dapat dipergunakan oleh pihak ketiga untuk 
melindungi kepentingan dan hak-haknya yang dirugikan sebagai 
akibat dari pelaksanaan sita eksekusi, sehingga sebagai upa
ya hukum perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) dapat mem - 
bantu pihak ketiga untuk mendapatkan kembali kepentingan dan 
hak-haknya yang hilang akibat pelaksanaan sita eksekusi yang 
dilakukan oleh pengadilan negeri.
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