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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan 1BISMILLAHIRRAKMANNIRRAKHIM1 
penulis memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH Swt, 
Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rakhmat,
Taupik dan Hidayah Nya serta bimbingan kekuatan lahir- 
dan bathin,sehingga penulis dapat menyelesaikan penu - 
lisan dan penyusunan skripsi ini tepat pada waktun^a.

Adapun skripsi yang berjudul:
" MASALAH PUTUSAN YANG DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU
( UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD )DAN PENYELESAIANNYA '* 

Penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna 
raeraih gelar Sarjana Lengkap Bidang Hukunt Perdata, 
khususnya Bidang Hukum Acara Perdata,pada Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga Surabaya.

Dengan rasa rendah hati,penulis menyadari bahwa 
skripsi ini tak lain adalah merupakan pengembangan dari 
pada pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang telah ada, 
karena penulis berpendapat,pada hakekatnya tiada - 
peciptaan di dunia ini selain 11 DIA: Yang Maha Segalanya. 
Namun dengan penuh rasa percaya pada diri sendiri,penulis 
berusaha dengan kemampuan yang ada dan memetik ilmu dari 
bahan*-bahan bacaan catatan-catatan. selama mengikuti kuliah 
baik yang di dapat secara langsung dari Bapak/Bapak- 
Ibu-Ibu Dosen mulai dari tingkat persiapan sampai dengan 
tingkat V (akhir),serta Bapak-Bapak para ahli Bidang 
Hukum Perdata khususnya bidang Hukum Acara Perdata —
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yang telah berhasil penulis wawancarai secara liean, 
hingga selesai penyusunan skripsi ini. sesuai dengan 
batas kemampuan yang ada dan berusaha untuk mendapatkan 
haeil yang sebaik-baiknya.

Dengan telah selesainya penyusunan skripsi ini,
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya dan. penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak R. Djoko Soemadijo, S.Hf Selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Airlangga*
2* Bapak Ismet Baswedan, S*H, Selaku Dosen Pembimbing

Materi dan Pembimbing Tehnis penyusunan skripsi ini..
3* Bapak Bambang Soerjo, S.H, Selaku Dosen Penguji.

\
km Bapak Abdoel Rasjid, S.H*,LL*M* Selaku Dosen Penguji*
5# Bapak Basuki Rekso Wibowo, S*H*,M.S.

Selaku Dosen. Penguji*
6* Bapak-Bapak/Ibu-Ibu Dosen,yang memberikan materi 

kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga*
7* Apak dan, Amak,orang tua penulis,yang telah banyak 

memberikan dorongan baik moril maupun. materil*
8* Kakak-Kakak,Adik-Adik serta Sahabat-Sahabat penulis.
9* Siapa pun yang telah membantu penulis baik secara 

langsung maupun tidak langsung hingga selesainya 
penyusunan skripsi ini*

Semoga Allah Sw.t.melimpahkan rakhmat pahala 
kepada mereka telah memberi bantuan,perhatian dan simpati 
kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
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Dan dalam kesempatan Ini pula penulis ingin 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
Bapak-Bapak penulis buku-bukutkhususnya penulis buku 
hukum acara perdata yang banyak penulis sadur sehingga 
selesainya skripsi ini.

Akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillah 
serta di iringi do’a semoga Allah Swt,selalu memberi 
rakhmatnya kepada kita semua,dan harapan penulis semoga 
skripsi ini ada guna manfaatnya bagi peminat Hukum Perdata 
pada umumnya dan Hukum Acara Perdata pada khususnya.

Amien ya rabbal 'alamin.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PUTUSAN YANG 
DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU ( UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD ) 
DAN PENYELESAIANNYA

RICO MULIA



DAFTAR ISI
halaman

KATA PENGANTAR..................................... iii
DAFTAR Ibl ........................................  v
BAB X : PENDAHULUAH .............................. 1

1. Permasalahan : Latar belakang dan Rumu3- 
annya ................................. 1

2. Penjelasan Judul ...................... 5
3* Alasan Pemilihan Judul ................  5
4* Tujuan Penulisan .....................* 6

\ t

Metodologi : a* Pendekaton rnqoalah.... 7
b. 3umber data...........  7
c• Proscdur pengumpulan dan

Pengelahan data.......  7
d. Analisa data..........  8

6* Pertanggungjawaban Sistematika ........  8
BAB II s UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD................. 10

1. Pengertian Uitvoerbaar Bij Voorraad .... 10
2* Syarat-syarat Uitvoerbaar Bij Voorraad . 12 
3» Latar Belakang Diperkenankannya Uitvoor-

baar bij Voorraad ..................... 21
BAB III s BEBERAPA AKIBAT PUTUSAN UITVOERBAAR BIJ VOOR

RAAD .....................................  23
1. Kewenangan Menjalankan Putusan Uitvoer

baar Bij Voorraad................... . 23

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PUTUSAN YANG 
DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU ( UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD ) 
DAN PENYELESAIANNYA

RICO MULIA



2* Pelaksanaan Putuaan Uitvoerbaar Bij Voor-
raad ° o............ ...........  26

3* Beberapa Kesulitan yang timbul Akibat
Adanya Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad 30 

BAB IV s EFEKTIFITAS PUTUSAN YANG DILAKSANAKAN LEBIH
DAHULU..................................  34
1. Penerapan Lembaga Putusan Yang Dilaksana- 

kan Lebih Dahulu....................<>* 34
2. Aspek Hulcum Tcrhadap Pihak yang Berpekara 

dan Pihak Kctiga •♦••••oo*o*o#ooo******o 36
3. Peranan Putusan yang Dilaksanakan Lebih 

Dahulu dalam Pembentukan Hukum Acara Per- 
data Nasional ......................... 37

BAB V ; PENUTUP......... ........ »........ ...••• 41
1. Kesimpulan ••••«. *0........... . 41
2* Saran . 0.*.0.......................<>..o 42

DAFTAR BACAAN 
LAMPIRAN-LAMPiKAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PUTUSAN YANG 
DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU ( UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD ) 
DAN PENYELESAIANNYA

RICO MULIA



PENDAHULUAN ^  tv ,.

1* Latar Belakang : Permasalahan dan Perumusannya

Dalam kehidupan manusia dalam masyarakat yang sa- 
ling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan se- 
ringkali terjadi perbedaan kepentingan, baik yang menyang- 
kut tentang masalah hukum maupun yang lainnya. Agar hu- 
bungan masyarakat tersebut harmonis, aman dan tertib, ma- 
ka perlu pengaturan dalam hukum. Hukum yang tertulis ma
upun hukum yang tak tertulis merupakan conditio sine qua 
non suatu kebutuhan yang mau tidak mau harus adaG Walau- 
pun demikian penerapan hukum kadang-kadang sulit untuk 
mencapai keadilan, seperti dalam lembaga !,Pelaksana putus
an terlebih dahulu" (uitvoerbaar bij voorraad). Lembaga 
ini timbul karena banyaknya kasus-kasu3 yang terbengkelai 
menunggu waktu yang relatif lama dari putusan Mahkamah A- 
gung. Hal ini akan meresahkan pihak yang berpekara.
Untuk menghindari adanya itikad tergugat yang bersifat li- 
cik, yang dengan cerdiknya mempergunakan upaya-upaya hukum 
dan dapat mengulur-ulur waktu untuk tidak memenuhi kewa- 
jibannya yang harus ia lakukan menurut putusan hakim.

1Subekti, flukum Acara Perda±a, Cet. XI, Bina Gipta, 
Bandung, 1982, ho 141*
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2

Menurut ketentuan pasal 100 (1) H.I.R., pihak yang 
telah dimenangkan dapat raeminta agar putusan hakim terse
but dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun putusan terse- 
but belum bersifat tetap. Pelaksanaan putusan terlebih 
dahulu itu hanya terbatas pada barang yang menjadi sengke- 
ta, tidak boleh diluaskan kepada penyanderaan. Disamping 
itu putusan uitvoerbaar bij voorraad ini hanya terbatas 
pada perkara yang dapat dibuktikan dengan akta sebagai buk- 
ti otentik. Dengan demikian tidak semua perkara dapat di- 
mintakan putusan uitvoerbaar bij voorraad tersebut. 
Syarat-syarat putusan uitvoerbaar bij voorraad itu diatur 
dalam ketentuan pasal 180 H.I.R. jis* pasal 191 (1) R.Bg., 
pasal 54 dan pasal 55 Rv. Masalahnya yaitu apakah yang 
dimaksudkan dengan putusan uitvoerbaar bij voorraad terse
but, karena peraturan-peraturan tersebut tidak menjelaskan 
pengertian uitvoerbaar bij voorradd itu.

Dalam prakteknya, putusan uitvoerbaar bij voorraad 
ini sering mengalami kesulitfen untuk menerapkannya. Hal 
tersebut disebabkan oleh karena tidak selamanya putusan 
hakim tingkat pertama selaras dengan putusan hakim tingkat 
banding maupun tingkat kasasi. Misalnya saja dalam pera- 
dilan tingkat pertama penggugat dimenangkan, kemudian ter- 
gugat mengajukan banding. Sedangkan barang yang diekseku- 
si dari tangan tergugat dengan putusan uitvoerbaar bij 
voorraad tersebut kemudian dipindah-tangankan pada pihak 
ketiga. Selanjutnya dalam putusan hakim tingkat banding,
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3

tergugat yang dimenangkan. Dengan demikian putusan hakim 
tingkat banding tersebut akan bersifat sia-sia, karena ba- 
rang yang akan dieksekusi telah berpindah-tangan ke pihak 
ketiga. Bertitik tolak dari hal itu, bagaimanakah konse- 
kaenai yuridis dari lembaga uitvoerbaar bij voorraad ser
ta kaitannya dengan pihak ketiga.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Mahkamah 
Agung telah mengeluarkan beberapa surat edaran yang sifat- 
nya hanya menghimbau kepada para hakim agar tidak secara 
mudah memutus uitvoerbaar bij voorraad. Hal ini untuk 
mencegah dampak-dampak negatif yang bisa timbul akibat a- 
danya putusan uitvoerbaar bij voorraad. Dengan demikian 
Surat Edaran Mahkamah Agung No.13 Tahun 1964* No.5 Tahhn 
1969 dan SEMA No.03 Tahun 1971, yang pada prinsipnya meng- 
anjurkan kepada para hakim negeri dan pengadilan hakim 
tinggi untuk berkonsultasi lebih dahulu dengan hakim yang 
lebih tinggi tingkatannya sebelum memutus uitvoerbaar bij 
voorraad, hanya merupakan pedoman saja dan tidak mempunyai 
kekuatan mengikat bagi para hakim tersebut. Hal ini meng- 
ingat sifat dari suatu surat edaran yang tidak termasuk 
dalam hierarki perundang-undangan, sedangkan H.I.R. terse
but dapat disejajarkan dengan suatu undang-undang yang ber
sifat mengikat semua pihak.

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di 
Indonesia, mempunyai wewenang untuk mengatur dan memutus 
suatu masalah yang menjadi wewenangnya.
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Oleh karena itu Mahkamah Agung berhak untuk mengatur masa- 
lah uitvoerbaar bij voorraad tersebut asalkan tidak berten- 
tangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. 
Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hanya memberi jalan 
keluar saja bagi para hakim sebelum memutus uitvoerbaar 
bij voorraad, Hal ini sehubungan dengan banyaknya masalah 
akibat praktek penerapan hukum dari putusan uitvoebaar bij 
voorraad tersebut. Masalah selanjutnya yaitu apakah lem- 
baga uitvoerbaar bij voorraad ini masih efektif apabila 
ditinjau dari SEMA No.13 Tahun 1964 jis. SEMA No.5 Tahun 
1969 dan SEMA No.03 Tahun 1971 tersebut. Hal ini disebab- 
kan karena SEMA-SEMA itu menghimbau kepada para hakim, yang 
pada prinsipnya untuk tidak memutus uitvoerbaar bij voor
raad.

Dari apa yang sudah dikemukakan di atas, maka per- 
masalahan skripsi ini dapatlah dirumuskan sebagai berikut :

a. apakah yang dimaksudlcan dengan putusan yang dilak- 
Banakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ?

b. bagaimanakah konsekuensi yuridis daripada lembaga 
uitvoerbaar bij voorraad serta kaitannya dengan pi
hak ketiga ?

c. apakah lembaga uitvorbaar bij voorraad ini masih 
efektif apabila ditinjau dari SEMA No.13 Tahun 1 964  

jis. SEMA No.5 Tahun 1969 dan SEMA No.03 Tahun 1971 
tersebut ?
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2. Penjelasan Judul
Skripsi ini saya beri judul : "Masalah Putusan Yang 

Dilaksanakan Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan 
Penjelasannya".

Putusan yang dilaksanakan lebih dahulu atau uitvor- 
baar bij voorraad adalah putusan yang dapat. dijalankan ter
lebih dahulu, meskipun belum mempunyai kekuatan yang tetap, 
karena masih dalam proses banding atau kasasi.

Maksud daripada pengertian "penyelesaiannya" dalam 
judul di atas adalah alternatif pemecahan daripada perma- 
salahan yang diakibatkan sehubungan diterapkannya putusan 
uitvoerbaar bij voorraad tersebut. Dengan demikian skripsi 
ini hanya memberikan alternatif saja dari beberapa kemung- 
kinan penyelesaian masalah yang timbul akibat penerapan 
putusan uitvoerbaar bij voorraad.

3. Alasan Pemilihan Judul
Dasar untuk memilih judul seperti di atas adalah 

berpangkal tolak dan hasrat untuk melihat sampai sejauh ma- 
na kegunaan maupun efektivitas penerapan lembaga uitvoer
baar bij voorraad pada saat ini, terutama dalam masyarakat 
yang terus berkembang ke arah modernisasi.

Seperti telah diketahui bahwa lembaga uitvoerbaar 
bij voorraad ini, dalam penerapannya banyak menimbulkan 
permasalahan yang mungkin tidak terjangkau saat dibuatnya 
peraturan perundang-undangannya tersebut.
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Permasalahan yang sering terjadi akibat diterapkan- 
nya putusan uitvoerbaar bij voorraad itu, misalnya ; ekse- 
kusi putusan uitvoerbaar bij voorraad telah dilaksanakan, 
sedangkan dalam proses banding yang dimenangkan adalah ter
gugat, tetapi barang sengketa telah dipindah-tangankan o- 
leh penggugat kepada pihak ketiga. Untuk mengembalikan se- 
perti keadaan semula akan mengalami kesulitan karena barang 
sengketa sudah tidak dapat dieksekusi lagi. Hal-hal seperti 
inilah yang merugikan tergugat karena tidak dapat menjalan- 
eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Atas dasar itulah saya memilih judul seperti di atas, dan 
disamping itu saya ingin memberikan alternatif penyelesai- 
an dari beberapa alternatif yang, ada untuk menyelesaikan 
permasalahan akibat penerapan putusan uitvoerbaar bij voor
raad.

4. Tujuan Penuliaan

Penulisan skripsi ini bertujuan selain untuk meme
nuhi syarat kelulusan studi di fakultas hukum, juga adanya 
keinginan untuk membahas masalah putusan yang dapat dilak
sanakan lebih dahulu sebelum adanya putusan yang tetap.

Adanya keinginan untuk membahas permasalahan ini, 
sehubungan banyaknya akibat yang negatif dengan diterapkan- 
nya lembaga uitvoerbaar bij voorraad tersebut.

Selain alasan di atas, saya ingin membandingkan te- 
ori yang telah saya pelajari dengan kenyataan dalam prak-
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tek hukum mengenai pelaksanaan lembaga uitvoerbaar bij 
voorraad.

Disamping itu, tulisan ini dapat dipandang seba- 
gai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah pu
tusan uitvoerbaar bij voorraad.

5* Metodologi

a. Fendekatan Masalah
Dalam penulisan skripsi ini, saya menggunakan pen- 

dekatan analitis-deskriptif, yaitu pendekatan yang me- 
maparkan suatu permasalahan kemudian menganalisa perma- 
salahan tersebut*

b. Sumber data
Untuk memperoleh data yang dapat menunjang penu

lisan ini, saya mengambil data yang bersumber dari pene- 
litian kepustakaan, yaitu mempelajari terlebih dahulu 
bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan bahan-ba- 
han yang akan ditulis.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meng- 

umpulkan dan mempelajari literatur-literatur hukum serta 
Surat Edaran Mahkamah Agung yang ada sangkut-pautnya de
ngan permasalahan yang akan ditulis. Data kepustakaan i- 
ni dikumpulkan dengan cara foto-copy, pencatatan berdasar-
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kan topik serta dengan cara pengumpulan literatur hukum.
Data yang telah diperoleh tersebut akan diolah se- 

demikian rupa dengan memisahkan dalam bab-bab atau sub
sub bab. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekacauan da
lam penulisan dan untuk memudahkan pembahasannya.

d. Analisa data
Semua data yang telah terkumpul dianalisa sesuai 

dengan masalah yang akan dibahas, kemudian diuraikan dan 
disusun serta dijelaskan secara sistematis.

6. Pertanggungjawaban Sistematika
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab 

yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga 
penulisan ini diharapkan merupakan suatu kebulatan urai- 
an. Pendahuluan saya letakkan dalam Bab I, karena dalam 
pendahuluan ini saya uraikan segala permasalahan, serta 
langkah-langkah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Sedangkan dalam Bab II akam membahas masalah ten- 
tang uitvoerbaar bij voorraad, karena bab ini mengurai- 
kan lembaga putusan uitvberbaar bij voorraad tersebut.

Dalam bab III akan dibahas tentang akibat-akibat 
putusan lembaga uitvoerbaar bij voorraad, karena bab ini 
menguraikan akibat-akibat penerapan putusan uitvoerbaar 
bij voorraad serta kesulitan-kesulitan yang timbul.

Selanjutnya dalam bab IV akan membahas mengenai
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efektivitas lembaga uitvoerbaar bij voorraad, karena bab 
ini menguraikan segala sesuatu yang berkenaan dengan e- 
fektif tindaknya lenbaga uitvoerbaar bij voorraad.

Pada akhir penulisan skripsi ini, saya kemukakan 
kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan untuk mem
berikan gambaran secara ringkas mengenai hasil penelitian 
serta penulisan. Sedangkan saran, dipandang sangat ber- 
guna dalam rangka pembentukan hukum acara perdata nasio- 
nal, yaitu untuk mencapai unifikasi dan kodifikasi hukum 
nasional Indonesia dalam bidang acara perdata.
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UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD
BAB IX

1. Pengertian Uitvoerbaar Bij Voorraad
Sebagaimana dalam peradilan di Indonesia, pada da- 

saraya selalu memberikan putusan yang telah mempunyai ke- 
kuatan hukum tetap dan setelah itu baru dilakukan ekseku- 
si. Dalam hal ini ada suatu contrario dengan uitvoerbaar 
bij voorraad yang lebih dahulu melakukan eksekusi daripa
da putusannya.

Adapun yang dimaksud dengan uitvoerbaar bij voor
raad yaitu lembaga hukum yang melaksanakan eksekusi lebih 
dahulu, baru kemudian menunggu putusan hakim yang mempu
nyai kekuatan yang tetap* Lembaga uitvoerbaar bij voor
raad ini diatur dalam pasal 180 (1) II.I.R. dan pasal 191 
(1) R.Bg. Sedangkan pengaturan Xebih lanjut diatur dalam 
pasal 54 dan pasal 55 Rv. Pasal 54 Rv tersebut berbunyi 
sebagai berikut :

"Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, 
walaupun banding atau perlawanan lain akan diperintah- 
kan : 1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik.

2. Apabila putusan didasarkan atas dibawah ta- 
ngan.

3* Apabila telah ada penghukuman dengan suatu 
putusan yang tidak dapat dilawan atau diban
ding lagi, diserahkan kepada kebijaksanaan 
hakim untuk memberikan perintah ini dengan 
atau tanpa gangguan".2

pRetnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 
Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Alumni, Ban
dung, 1979, h. 91.

10
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Sedangkan dalam pasal 55 Rv. dijelaskan bahwa pe- 
laksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, walaupun 
ada banding atau perlawanan dapat di perintahkan dengan 
atau tanpa tanggungan antara lain :

1. segala sesuatu yang dikabulkan dengan putusan se-
mentara ;

2. hak milik.
Dalam hal ini hakim harus berhati-hati untuk mem- 

berikan putusan pelaksanaan yang mendahului dari putusan 
(uitvoerbaar bij voorraad), dan hakim tidak boleh terge- 
aa-gesa karena harus mengkaji, menganalisa lebih dahulu 
pokok perkara dan bukti-bukti, syarat-syarat yang telah 
ada dalam pasal 180 H*I.R. jis* pasal 55 Rv. Apabila ha
nya berpedoman pada syarat yang ada dalam pasal 55 Rv ma- 
ka akan banyak mengalami kesulitan yang terdapat pula da- 
lam pasal 180 (1) H.I.R.3

Dengan demikian hubungan antara pasal 180 H.I.R. 
dengan pasal 54 jo. pasal 55 Rv. tersebut sangat erat se- 
kali, karena ketiga pasal tersebut saling melengkapi sa- 
tu dengan yang lainnya. Hakim dalam memberikan putusan 
uitvoerbaar bij voorraad haruslah memperhetikan ketiga ke- 
tentuan mengenai syarat-syarat uitvoerbaar bij voorraad 
itu..

Oleh karena itu sebelum memberikan ulasan yang le-

3Ibid.. h. 92
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bih mendalam tentang permasalahan tersebut, maka perlu 
saya memberikan gambaran dan menganalisa tentang penger
tian dari pelaksanaan yang mendahului putusan, hal ini 
akhirnya bisa menjadi dasar penyelesaian skripsi ini.

2. Syarat-syarat Uitvoerbaar bij Voorraad

Syarat-syarat yang dimaksud ini adalah yang ter- 
cantum dalam pasal 180 H.I.R. jo* pasal 54 Rv. jo. pasal 
55 Rv. Pasal 54 Rv. berbunyi sebagai berikut s

Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, wa- 
laupun banding atau perlawanan akan diperintahkan :
1. Apabila putusan didasarkan atas akta otentik*
2* Apabila putusan didasarkan atas akta dibawah ta- 

ngan Jang diakui oleh pihak terhadap siapa akta 
tersebut digunakan, atau secara sah dianggap di
akui, apabila perkara diputuskan dengan verstek.

3* Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putus
an yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi*4
Dalam butir 1. dari pasal 54 Rv. tersebut, seba-

gaimana di dalam perundang-undangan yang berlaku, yaitu
H.I.E. dan R*Bg. hanya menyebut surat sah. Namun dalam
prakteknya, nantinya sebagai akta otentik atau dibawah
tangan yang diakui, karena mengingat bahwa sistem pembuk-
tian hukum acara kita membedakan alat bukti, yaitu :

a. surat biasa ;
b. akta.

Sedangkan akta dapat berupa :
a. akta otentik ;
b. akta dibawah tangan.

4IfeJLd..t ti. 91
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Sebelum membahas mengenai akta otentik, Xebih dahu
lu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan akta, dalam hal 
ini Sudikno Mertokusumo mengatalcan sebagai berikut :

Peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 
perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja un
tuk pembuktian. Maka sebagai konsekwensinya untuk da
pat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus 
ditanda-tangani.5

Adanya tanda tangan tersebut merupakan suatu keharusan un
tuk disebut sebagai akta, hal ini terdapat pula dalam pa
sal 1869 B.W. (Burgerlijk Wetbook). Tanda tangan ini me
rupakan syarat yang mutlak bertujuan untuk membedakan an
tara akta yang satu dengan surat yang lainnya. Dengan de- 
kian fungsi tanda tangan tersebut tidak lain adalah untuk 
memberi ciri dari sebuah akta.

Pasal 165 H.I.R. menyebutkan tentang apa yang di
sebut dengan akta otentik :

Akta otentik adalah suatu akta yang akan dibuat oleh 
atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk i- 
tu, merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pi
hak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak 
dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam 
surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang di
sebut terakhir ini hanya sepanjang yang diberi itu 
langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.6

Sedangkan akta otentik tersebut, menurut Abdul Ka-

^Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indo
nesia. Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 127.

^Abdul Kadir Muhammad, Ilukum Acara Perdata Indone
sia. Cet. Ill, Alumni, Bandung, 1986, h. 135*

15
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dir Muhammad diklasifikasikan dalam dua macam :
a. akta ambtelijk, yaitu akta yang dibuat oleh peja- 

bat yang diberi wewenang untuk itu, untuk menerang- 
kan apa yang dilihat dan dilakukannya, misalnya ; 
akta Catatan Sipil, berita eksekusi, atau berita 
acara persidangan ; 

b« akta partai, yaitu akta yang dibuat dihadapan pe- 
jabat, dengan mana pejabat menerangkan apa yang di
lihat dan dilakukannya dan pihak-pihak yang berke- 
penting^n mengakui keterangan-keterangan dalam ak
ta itu dengan membubuhkan tanda-tangannya, misal
nya ; akta jual beli tanah dimuka Pejabat Pembuat 
Akta Tanah (PPAT), akta perkawinan, akta pendirian 
suatu PT.^
Selanjutnyp dalam sistem pembuktian, akta otentik 

tersebut ada tiga macam :
1. lcekuatan pembuktian lahir ;
2. kekuatan pembuktian formil ;
3* kekuatan pembuktian materiil.

Kekuatan pembuktian lahir adalah pembuktian yang 
didasarkan atas lahir, jadi yang nampak pada lahirnya se
bagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang te
lah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap 
sebagai otentik sampai terbukti sebaliknya.

7Ibid.. h. 136
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Sedangkan yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuk
tian formil disini menyangkut soal kebenaran dari peris- 
tiwa yang disebut dalam akta otentik tersebut* Hal ini 
berarti bahwa pejabat atau pihak-pihak yang berkepenting- 
an menerangkan dan melakukan seperti yang disebutkan da
lam akta otentik itu bener-benar demikian adanya, jadi 
formalitas yang dimintakan undang-undang betul-betul di- 
penuhi kebenarannya dan diakui oleh setiap orang.

Kekuatan pembuktian materiel merupakan pembuktian 
yang sebaliknya dari pembuktian formil tersebut, yaitu a- 
pabila pembuktian formil tersebut dapat dibuktikan seba
liknya, maka hal itu merupakan kekuatan pembuktian mate
riel.

Apabila tanda tangan tersebut dipungkiri oleh pi
hak yang dikatakan telah menaruh tanda tangennya itu, ma
ka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus 
berusaha membuktikan dengan alat-alat lain bahwa benarlah 
tanda tangan tadi dibubuhi oleh orang yang memungkirinya. 
Dengan demikian maka selama tanda tangan tadi masih di- 
pertengkarkan, tiada banyak manfaat yang didapat oleh pi
hak yang mengajukan akta tadi dimuka sidang hakim.

Berpangkal tolak dari ketentuan pasal 1b Stb. 1867- 
29 jo. pasal 288 Rbg., bahwa akta dibawah tangan itu mem
berikan pembuktian yang sama seperti suatu akta otentik, 
untuk menganalisa terlebih dahulu harus mengetahui bahwa 
pada suatu akta otentik ada tiga macam kekuatan, yaitu i
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1. Kekuatan pembuktian formal, yang membuktikan anta- 
ra para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa 
yang ditulis dalam akta tadi ;

2. Kekuatan pembuktian materiil, yang membuktikan an- 
tara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguh- 
sungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah ter- 
jadi ;

Kekuatan. mengikat terhadap pihak ketiga, membukti
kan tidak saja antara pihak yang bersangkutan te- 
tapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal 
tersebut dalam akta, kedua belah pihak tersebut su- 
dah menghadap dimuka pegawai umum (notaris) dan me-

Qnerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. 
Seperti apa yang telah dikemukakan di atas bahwa 

di dalam sistem pembuktian hukum acara di Indonesia ada
lah melalui alat bukti. Selanjutnya akan saya ulas menge
nai alat bukti dibawah tangan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, akta dibawah tangan 
tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang 
untuk itu, melainkan dibuat sendiri oleh yang berkepenting- 
an dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti.^

Menurut ketentuan pasal 1b Stb. 1867-29 jo. pasal 
288 Rbg., akta dibawah tangan adalah surat akta yang dia-

®Subekti, op. cit.. h. 93*
Q^Abdulkadir Muhammad, o p. cit.. h, 140.
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kui pembuatannya atau tanda tangannya oleh orang terhadap 
siapa surat itu digunakan. Akta dibawah tangan ini membe
rikan kekuatan bukti sempurna seperti akta otentik terha- 
dap para pihak, oleh ahli warisnya atau orang yang memper- 
oleh hak daripadanya.

Apabila surat akta dibawah tangan ini digunakan, 
maka diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tu- 
lisan atau tanda tangannya. Penyangkalan terhadap ahli 
warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya cukup 
jika mereka menerangkan tidak mengenal tulisan atau tanda 
tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang 
mereka wakili. Hal ini terdapat dalam pasal 2 Stb. 1867- 
29 jo. pasal 289 Rbg., kalau dalam akta otentik tanda ta
ngan itu tidak merupakan suatu persoalan, tetapi dalam 
akta dibawah tangan pemeriksaan akan kebenaran tanda ta
ngan ini merupakan suatu acara pertama.

Jadi yang dimaksudkan oleh pasal 1b Stb 1867-29 jo. 
ppsal 288 Rbg. tersebut hanya ditujukan kepada kekuatan 
pertama dan kedua, atau mengikatnya akta itu bagi para pi
hak yang bersangkutan dan para ahli waris mereka. Sedang
kan mengenai kekuatan yang ketiga, tak sekali-kali dapat 
dicapai atau dimiliki oleh suatu akta dibawah tangan. 
Mengikatnya akt6 dibawah tangan terhadap pihak ketiga ter-

10Ibid.. h. 138.
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sebut hanya mengenai tanggal, karena tanggal memang sa- 
ngat penting dalam suatu akta. Hal ini juga diatur dalam 
undang-undang dalam hal-hal sebagai berikut :

a. akta dibawah tangan itu dibubuhi persyaratan oleh 
seorang notaris atau pegawai lain yang ditunjuk o- 
leh undang-undang dan dibukukan menurut aturan-a- 
turan yang diadakan oleh undang-undang ;

b. si penanda-tangan meninggal, hari meninggalnya pe- 
nanda-tangan ini dianggap sebagai tanggal dibuat- 
nya akta yang berlaku terhadap pihak ketiga ;

c. tentang adanya akta dibawah tangan tadi ternyata 
dari suatu akta otentik yang dibuat demikian, 
tanggal dari akta otentik ini berlaku sebagai tang
gal dari akta dibawah tangan tersebut yang berla
ku terhadap pihak ketiga ;

c. tanggal dari akta dibawah tangan itu diakui secara
tertulis oleh pihak ketiga terhadap siapa akta itu

11dipergunakan.
Hal ini terdapat dalam pasal 6 Ordonansi tahun 1867 No.29. 
Pembubuhan pernyataan oleh notaris atau pegawai lain yang 
ditunjuk oleh undang-undang aeperti yang dimaksud oleh 
sub a. tersebut diatas dinamakan "legalisasi" atau "penge- 
sahan".

Selanjutnya apabila telah ada penghukuman dengan

1 1 I b M .
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suatu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding la- 
gi, pasal 180 (1) H.I.R. sebagai salah satu dasar untuk 
mengabulkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan 
terlebih dahulu, disini disebutkan bahwa adanya penghukum- 
an sebeluranya dengan putusan yang telah mempunyai kekuat
an hukum yang tetap. Selanjutnya pasal ini tidak merinci 
lebih jauh tentang pengertian penghukuman tersebut.

Apabila dikaitkan dengan pasal 1918 B.W. bahwa su
atu putusan perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum 
yang pasti yang berisikan penghukuman, dalam perkara per
data dapat dipakai sebagai bukti tentang telah dilakukan- 
nya perbuatan tersebut, kecuali apabila diajukan bukti 
perlawanan.

Menganalisa dari apa yang tersirat dalam pasal 19-
18 B.W. tersebut, berarti bahwa dalam hal perlawanan .yang 
mendahului putusan juga bisa diterapkan dalam acara pida
na karena bisa dipakai sebagai alat bukti dalam perkara 
perdata tentang telah dilakukannya perbuatan tersebut.

Sebagai syarat yang seringkali menimbulkan persoal- 
an dan menyebabkan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda 
adalah syarat terakhir yang termuat dalam pasal 180 (1)
H.I.R. jo. pasal 55 Rv. yang dimaksudkan adalah mengenai 
perkataan "masalah hak milik11. Sehingga sering terdengar 
pertanyaan, apakah suatu gugatan warisan adalah merupakan 
persoalan hak milik ?

Dalam hal ini perlu sekali meninjau pasal 180 (1)
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H.I.R..dalam teks Belandanya yang menyebutkan "in geschil- 
len van besitsrecht" dan pasal 548 B.W. yang mengatur ten
tang besit1, maka jelsslah disini disebut "in zaken van 
erfrecht" (mengenai persoalan warisan). Jadi dapat dita- 
rik kesimpulan bahwa titik beratnya adalah "besit", yang 
oleh Subekti diterjemahkan dengan perkataan "kedudukan
berkuasa", dan diartikannya sebagai keadaan dimana sese-

12orang mengusai suatu barang seolah-olah sebagai pemilik. 
Belum tentu bahwa orang itu merupakan pemilik yang se- 
sungguhnya, tetapi dalam pandangan masyarakat ia dianggap 
sebagai pemilik karena nampaknya memanglah sebagai pemi
lik karena nampaknya memanglah sebagai pemiliknya.

Berpangkal tolak dari hal tersebut diatas, dapat- 
lah ditarik kesimpulan bahwa dalam masalah warisan yang 
menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun dikua- 
sai pihak tergugat, putusen tidak dapat diberikan dengan 
ketentuan uitvoerbaar bij voorraad, akan tetapi apabila 
masalah warisan itu menyangkut sebidang tanah atau sawah 
yang semula dikuasai penggugat, dapat dibuktikan bahwa 
penggugat yang memiliki tanah tersebut, kemudian dengan 
paksa diambil alih tergugat, maka putusan dapat diberikan 
dengan ketentuan uitvoerbaar bij voorraad. Dalam hal ini 
ditunjuk sekali lagi kepada apa yang telah dikemukakan 
di atas, yaitu sepanjang yang menyangkut masalah 'besit- 
recht' hendaknya hakim lebih berhati-hati sebelum menja-

12Subekti, op. cit.. h. 94*
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tuhkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terle- 
bih dahulu,

Latar Belakang Diperkenankannya Uitvoerbaar bij Voor

raad

Sistera peradilan yang dicita-citakan adalah proses 
penyelesaian perkara yang cepat, tepat dan biaya yang mu- 
dah dijangkau oleh masyarakat. Dalam hal ini seringkali 
masih banyak perkara yang sampai berlarut-larut belum bi
sa dirampungkan dan diputus, baik oleh peradilan tingkat 
pertama maupun.oleh Mahkamah Agung sebagai tingkat ter- 
tinggi. Hal ini perlu disadari karena masih kurangnya te- 
naga hakim, baik hakim tinggi maupun hakim agung, lebih- 
lebih disamping tugas pokoknya sebagai hakim juga banyak 
melakukan tugas-tugas non judicial.

Disamping itu mengingat pula dalam penyelesaian 
proses perkara perdata banyak terjadi seorang debitur yang 
beritikad tidak baik (te kwader trouw) yang dengan cerdik- 
nya mempergunakan upaya-upaya hukum dan dapat mengulur- 
ulur waktu untuk tidak memenuhi kewajibannya yang harus 
ia lakukan menurut putusan hakim untuk melindungi kreditur 
dari itikad tidak baik debitur, maka lembaga uitvoerbaar 
bij voorraad terasa kegunaannya, dalam hal ini eksekusi 
didahulukan sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijde).

Didalam memberikan putusan lembaga ini, hakim peng-
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adilan negeri harus berhati-hati dan memang sungguh-sung- 
guh dipandang sangat perlu, dengan memperhatikan syarat- 
syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang- 
undangan. Hal ini untuk menjaga jangan sampai terjadi 
suatu kesalahan yang akan berakibat fatal.
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BEBERAPA AKIBAT PUTUSAN UITVOERBAAR 
BIJ VOORRAAD

1. Kewenangan Menjelang Putusan Uitvoerbaar bij Voorraad
Sebagaimana dalam suatu sistem hukum ataupun dalam 

sistem politik, di dalam realisasinya agar dapat tercapai 
perlu adanya "authority" (kekuasaan), karena untuk dapat 
menjalankannya harus disertai dengan kewenangan* Apabila 
hal ini dikaitkan dengan sistem peradilan di Indonesia, 
maka adanya kewenangan tersebut merupakan suatu yang mau 
tidak mau harus ada, dalam hal ini kewenangan yang sesuai 
dengan prosedur yang ada.

Mengulas mengenai kewenangan menjatuhkan atau men- 
jalankan putusan uitvoerbaar bij voorraad, maka lebih du- 
lu harus melihat pasal 180 (1) H.I.R. yang berbunyi : 
"Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya kepu- 
tusan itu dijalankan lebih dahulu biarpun ada perlawanan 
atau bandingan ...". Dengan demikian yang berwenang men
jatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad adalah Pengadil
an Negeri, karena dalam pasal 180 (1) H.I.R. tersebut je- 
las-jelas telah disebutkan.

Sedangkan mengenai prosedur pelaksanaannya, putus
an uitvoerbaar bij voorrad tersebut dapat dimintakan kepa
da Ketua Pengadilan Negeri setempat oleh pihak yang dime
nangkan, baik secara tertulis maupun secara lisan supaya
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putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu wa- 
laupun ada perlawanan atau banding dari pihak yang dika- 
lahkan. Untuk itu pihak yang kalah diberikan suatu pe- 
ringatan agar ia melaksanakan putusan itu selambat-lam- 
batnya dalam tempo delapan hari. Hal ini diatur dalam 
pasal 196 H.I.R.

Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak yang ka
lah, sesudah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap, 
maka Ketua:Pengadilan Negeri karena jabatannya member! 
perintah dengan surat supaya barang-barang pihak yang ka
lah tersebut disita (dibeslag). Penyitaan barang-barang 
ini diutamakan pada barang-barang bergerak, tetapi apa
bila barang-barang bergerak ini tidak ada atau belum men- 
cukupi, maka dapat dilakukan terhadap barang-barang tidak 
bergerak sejumlah nilai uang yang disebutkan dalam putus
an dan sekalian ongkos-ongkos (biaya) perkara untuk men- 
jalankan putusan tersebut. Hal ini dikecualikan atas ba
rang-barang y ang. diperlukan untuk kelangsungan hidup, 
seperti misalnya barang-barang (alat-alat) untuk pekerja- 
an sehari-hari. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 197 
(1) H.I.R.

Setelah disita, barang-barang tersebut dilelang 
melalui kantor lelang atau menurut pertimbangan Ketua Pe
ngadilan Negeri dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang 
dimenangkan tersebut, atau dapat pula dilakukan oleh o-
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rang yang cakap dan boleh dipercaya yang ditunjuk oleh 
Ketua Pengadilan Negeri tersebut. Pelelangan atau penju- 
alan barang-barang yang disita tersebut hanya dapat di
laksanakan terhadap suatu putusan yang menyuruh membayar 
sejumlah uang yang nilainya ditentukan dalam putusan itu.

Dasar permintaan menjalankan putusan uitvoerbaar 
bij voorraad tersebut, yang dapat diajukan secara tertu
lis maupun secara lisan, biaeanya karena adanya rasa kha- 
watir dari pihak penggugat selama proses pemeriksaan per
kara berlajan. Hal ini disebabkan adanya kekhawatiran 
bahwa tergugat, yaitu pihak yang dikalahkan, akan menju- 
al atau menitipkan barang-barangnya. Apabila hal ini 
terjadi, sedangkan barang-barang tergugat, yaitu pihak 
yang dikalahkan tersebut sudah tidak ada lagi, maka pu
tusan yang akan dijalankan nantinya sudah tidak ada ar- 
tinya sama sekali karena tidak ada yang dapat dieksekusi 
sesuai dengan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap (kracht van gewijsde).

Dalam ketentuan pasal 180 (1) H.I.R., seperti yang 
telah dikemukakan diatas, disebutkan bahwa yang berwenang 
untuk memberi dan menjalankan putusan uitvoerbaar bij 
voorraad hanyalah Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demi
kian dapat diartikan bahwa Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 
Agung tidak berwenang untuk menjatuhlcan putusan uitvoer
baar bij voorraad. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1974 ju- 
ga tidak menentukan ataupun memberi wewenang kepada Peng-
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adilan Tinggi menjatuhkan putusan uitvoerbaar .bij voorraad
ini. Dalam kenyataannya, Pengadilan Tinggi pernah menja-
tuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad, yaitu Pengadilan

1 3Tinggi Surabaya yang terjadi pada tahun 1984.
Demikian pula Mahkamah Agung, juga tidak mempunyai 

wewenang untuk menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voor
raad. Pasal 180 (1) H.I.R. tersebut tidak menyebutkan a- 
danya kewenangan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan 
uitvoerbaar bij voorraad, meskipun demikian putusan yang 
dijatuhkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya bersifat a- 
khir dan dapat dilaksanakan eksekusinya. Hal ini mengi- 
ngat Mahkamah Agung merupakan lembaga yang tertinggi, 
yang berarti bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut meru- 
pakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
meskipun masih memungkinkan adanya peninjauan kembali ( 
rekes-sipil).

2. Pelaksanaan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad

Didalam suatu persengketaan perkara perdata yang 
diajukan di sidang pengadilan dan diakhiri dengan suatu 
putusan berkekuatan tetap, maka putusan itu dapat dilak
sanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak 
mempunyai arti apabila tidak dapat dilaksanakan atau di
jalankan, oleh sebab itu putusan hakim mempunyai kekuatan

1 3̂"Eksekusi Sebelum Vonis", Tempo. Desember 1984, 
h. 24-25.
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untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan 
itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Adapun mengenai putusan hakim tidaklah semuanya bi
sa dilaksanakan seperti yang telah dikemukakan di atas, 
maksudnya yaitu hanyalah putusan yang beri3i penghukuman 
saja yang dapat dilaksanakan secara paksa.

Menurut sifatnya, putusan itu terdiri dari :
a. putusan condemnatoir, yaitu putusan yang bersifat 

memaksa dan berisi penghukuman ;
b. putusan declaratoir, yaitu putusan yang bersifat 

menerangkan ;
c. putusan constitutif, yaitu putusan yang meniadakan

suatu keadaan atau menetapkan keadaan hukum baru*^ 
Dengan demikian, putusan yang dapat dilaksanakan secara
paksa hanyalah putusan condemnatoir, karena putusan itu 
bersifat memaksa dan berisi penghukuman. Sedangkan putus
an declaratoir dan putusan constitutif tidak perlu dengan 
sarana pemaksa untuk melaksanakannya, karena tidak dimuat 
adanya hak atas suatu prestasi. Terjadinya akibat hukum 
dalam putusan declaratoir dan constitutif tersebut tidak 
tergantung pada bantuan tapi atas kesediaan dari pihak 
yang dikalahkan, oleh karena itu tidak diperlukan sarana- 
sarana pemaksa untuk menjalankannya.

Sedangkan untuk menghindari maksud yang tidak baik

1^Subekti, o p . cit.. h. 130.
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dari tergugat, ataa dasar pasal 227 dan pasal 228 H.I.R., 
penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Penga
dilan Negeri agar barang-barang tergugat baik yang berge
rak maupun yang tidak bergerak supaya disita (beslag) le
bih dahulu. Sita terhadap barang-barang tersebut dinama- 
kan sita jaminan (conservatoir beslag). Pensitaan terse
but untuk menghindari itikad tidak baik dari tergugat, 
seperti misalnya barang-barang tersebut akan dijual atau 
dititipkan pada pihak ketiga. Apabila terjadi hal yang 
demikian. maka putusan akhir yang telah berkekuatan tetap 
tersebut akan tidak ada gunanya karena barang-barang yang 
akan dieksekusi sudah tidak berada ditangan tergugat lagi.

Apabila sita tersebut dilakukan atas barang-barang 
milik penggugat sendiri, dan barangnya berada atau dikua- 
sai oleh tergugat, maka sita yang demikian ini dinamakan 
sita revindicatoir. Sita revindicatoir ini sangat baik 
dijalankan karena berguna untuk melindungi penggugat sen
diri dari maksud yang tidak dari tergugat yang ingin melo-
loskan diri dari sanksi-sanksi hukum serta pelaksanaan 

1 5putusan hakim.
Dapat dibayangkan bagaimana kecewanya seorang peng

gugat dalam menempuh usahanya untuk mencari keadilan akan 
menjadi sia-sia, karena ia dirugikan oleh itikad tidak ba
ik dari tergugat, selain itu ia harus menunggu sampai se-

1 5Ateng Affandi dan Wahyu Afandi, Hukum Acara Per
data . Alumni, Bandung, 1985, h. 35.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PUTUSAN YANG 
DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU ( UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD ) 
DAN PENYELESAIANNYA

RICO MULIA



29

lesainya proses perkara yang memakan waktu cukup lama. 
Kemudian setelah putusan diperoleh, dalam pelaksanaannya 
ia sangat kecewa karena terguga.t tidak mempunyai barang- 
barang lagi untuk memenuhi kerugiannya dalam melaksanakan 
putusan hakim, atau dalam hal ini ia dinyatakan pailit.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan putusan (ekseku
si), yaitu tentang pelaksanaan bagi pihak yang kalah di- 
hukum untuk melakukan perbuatan tertentu sesuai dengan 
isi putusan, diatur dalam pasal 225 H.I.R. jo. 259 Rbg. 
Pasal 225 H.I.R. tersebut menentukan bahwa apabila ekse- 
kusi itu tidak dilaksanakan oleh pihak yang.dikalahkan, 
maka Pengadilan Negeri atas permohonan pihak penggugat. da
pat menetapkan jumlah uang ganti rugi atas pekerjaan yang 
tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah itu, sedangkan
yang dapat menilai besarnya penggantian ini adalah Penga-

16dilan Negeri yang bersangkutan. Apabila tergugat tetap 
tidak mau melaksanakan atau menjalankan putusan itu, ma
ka ketua Pengadilan Negeri dapat menjalankan eksekusi, 
seperti yang diatur dalam pasal 196 dan pasal 197 H.I.R. 
Selanjutnya pasal 1033 Rv. yang mengatur eksekusi riil, 
menyebutkan :

I
Jikalau putusan hakim yang memerintahlcan suatu barang 
yang bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, 
maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seo- 
rang juru sita supaya dengan bantuannya alat kekuasaan 
negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum 
serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.17

1 6 Subekti, op. cit., h. 131.
17Retnowulan Sutantio dan Islcandar Oeripkartawinata, 

PPt .g j - t r .i h .  105.
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Contoh eksekusi riil ini misalnya tentang pengosongan se- 
buah rumah, yang haras mengosongkan atau meninggalkan ru- 
mah apabila pihak yang dikalahkan beserta sanak keluarga- 
nya, dan apabila sebagian rumah tersebut disewakan maka 
orang yang menyewa tadi tidak diharuskan meninggalkan ru
mah, karena sebelum pensitaan sudah terjadi sewa menyewa. 
Kecuali sewa menyewa rumah atau tanah tersebut setelah 
berita . acara pensitaan diumumkan, maka hal ini melanggar 
ketentuan yang termuat dalam pasal 199 II.I.R., sehingga 
perjanjian sewa menyewa tersebut batal demi hukum (van
rechtwegw nietieg). Setelah proses pensitaan sudah ti-

1 ftdak ada masalah lagi dan selanjutnya barang dilelang.

3. Beberapa ICesulitan yang Timbul Akibat Adanya Putusan
Uitvoerbaar Bij Voorraad

Sebagaimana dalam suatu perbuatan hukum, sebagai 
konsekwensinya akan menimbulkan akibat hukum pula, seper
ti salah satu lembaga yang hingga kini dalam praktek pe
ngadilan mendatanglan banyak kesulitan dan memusingkan 
para hakim adalah masalah putusan yang dapat dilaksana
kan terlebih dahulu atau disebut uitvoerbaar bij voorraad.

Berpangkal tolak dari hal tersebut, Mahkamah Agung 
menaruh banyak perhatian atas masalah ini dengan mengelu-

1 ftAteng Afandi dan Wahyu Afandi, o p. cit.. h. 37-
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arkan tiga surat edaran secara berturut-turut dalam waktu 
yang relatif singkat hanya mengenai lembaga uitvoerbaar 
bij voorraad ini.

Beberapa kesulitan sehubungan dengan adanya lembaga 
uitvoerbaar bij voorraad tersebut, seperti yang dikemuka- 
kan oleh Subelcti, antara lain :

1. Apabila dalam suatu perkara dimintakan banding, ma
ka perkara itu tidak dapat dilaksanakan ;

2. Apabila putusan itu telah terlanjur dilaksanakan 
untuk kepentingan penggugat, yang menang dalam per
kara tersebut, kemudian penggugat dikalahkan oleh 
Pengadilan Tnggi dalam proses banding, maka akan
ditemui kesulitan dalam mengembalikan seperti kea- 

19daan semula.
Mengingat pula dalam kenyataannya, bahwa instruksi 

Mahkamah Agung dan nasehatnya tersebut kurang diindahkan, 
terbukti masih saja ada Pengadilan Negeri memberikan pu
tusan yang dapat dijalankan lebih dahulu bahlcan melaksana- 
kan putusan-putusan itu, walaupun terhadap putusan itu ma
sih dimintakan banding, Sehubungan dengan hal ini, Mahka
mah Agung; sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mung- 
kin jangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan le
bih dulu.

Sebagai manusia biasa, hakim tidak terlepas dari

19̂Subekti, o p . cit,, h. 140.
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kesalahan dan kekhilafan, dengan lain perkataan bahwa pu
tusan Pengadilan Negeri tidak selalu dikuatkan oleh Peng
adilan Tinggi dalam tingkat banding ataupun Mahkamah A- 
gung dalam tingkat kasasi. Apabila putusan telah dilak
sanakan dan kemudian putusan tersebut dibatalkan atau ti
dak dibenarkan, sehingga tergugat yang semula dikalahkan 
berubah menjadi pihak yang dimenangkan, sedangkan barang- 
barangnya telah dijual melalui pelelangan guna menutup 
jumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan putusan pe
ngadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negerio

Dalam permasalahan yang seperti ini, agar kemung- 
kinan-kemungkinan itu bisa relatif kecil dampaknya maka 
hakim harus berhati-hati didalam menjatuhkan putusan uit
voerbaar bij voorraad tersebut. Dalam menjatuhkan suatu 
putusan, hakim hendaknya memperhatikan syarat-syarat yang 
terdapat dalam pasal 180 H.I.R. jo. pasal 191 (1) Rbg., 
maka barulah dapat menjatuhkan suatu putusan yang dapat 
dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan 
banding atau kasasi.

Selanjutnya menurut Surat Edaran Mahkamah Agung 
No. 03/1971 tertanggal 17 Mei 1971 pada angka 4, mengha- 
rapkan suatu penegasan tentang adanya wewenang Pengadilan 
Tinggi dan Mahkamah Agung untuk mencegah suatu pelaksana
an yang sedang atau akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri. 
Hal ini dilakukan apabila terdapat kelalaian yang menyo- 
lok, untuk itu sebelum memerintahkan putusan tersebut,
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terlebih dahulu berkonsultasj. dengan Pengadilan Tinggi a- 
tau dengan Mahkamah Agung. Dengan demikian kesalahan-ke- 
salahan dalam pelaksanaannya dapat diperkecil dan peradil- 
an dapat berjalan dengan sebaik-bailtnya.
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EFEKTIFITAS PUTUSAN YANG DILAKSANAKAN 
LEBIH DAHULU

1• Penerapan Lembaga Putusan Yang Dilaksanakan Lebih Da

hulu

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas 
hukum (recht staat), dengan demikian konsekwensinya ada
lah segala keputusan dan kebijaksanaan dalam pemerintah- 
an harus dilandasi dan didasari oleh hukum* Begitu pula 
putusan dari seorang hakim, dalam hal ini khusus mengenai 
uitvoerbaar bij voorraad, juga harus dilandasi dan dida
sari oleh hukum. Meskipun seorang hakim dalam membuat su
atu putusan mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan terse
but terbatas dalam masalah pertanggung-jawabannya, dan ke
bebasan tersebut juga dibatasi oleh peraturan yang ada.

Hakim dalam menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij
voorraad dibatasi oleh ketentuan yang ada dalam pasal 180

\

ayat (1) H.I.R. Oleh sebab itu hakim sebelum menjatuhkan 
putusan uitvoerbaar bij voorraad harus memperhatikan sya
rat-syarat yang ada dalam pasal 180 (1) H.I.R. tersebut* 
Disamping itu juga harus memperhatikan Surat Edaran Mah
kamah Agung No. 13 Tahun 1964, yang pada prinsipnya meng- 
intruksikan kepada para hakim agar jangan secara mudah 
memberikan putusan uitvoerbaar bij voorraad. Dalam kenya- 
taannya masih ada saja hakim, dalam hal ini Pengadilan Ne-

BAB IV
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geri, yang menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad.
Mengingat hal seperti itu, Mahkamah Agung memper- 

tegas pendiriannya dengan mengeluarkan Surat Edaran Mah
kamah Agung No. 5 Tahun 1969 yang isinya memberikan we- 
wenang kepada Pengadilan Tinggi untuk memberikan persetu- 
juan pelaksanaannya apabila perkara .tersebut diajukan 
permohonan pemeriksaan tingkat banding, lalu Pengadilan 
Tinggi memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dapat 
atau tidaknya permintaan yang dimaksud dikabulkanQ

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Ta
hun 1971 tanggal 17 Mei 1971 yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa apabila Pengadilan Negeri memandang perlu menjatuh
kan putusan uitvoerbaar bij voorraad, maka terlebih dahu
lu pelaksanaannya harus dimintakan persetujuan kepada Mah
kamah Agung, dfan apabila diajukan permohonan pemeriksaan 
tingkat banding dengan meminta persetujuan untuk pelaksa
naannya, maka Mahkamah Agung menyerahkan kepada Pengadil
an Tinggi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus-

? okan dapat atau tidaknya permintaan tersebut dikabulkan*
Dengan adanya keikut-sertaan Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung untuk memberikan persetujuan tentang 
masalah uitvoerbaar bij voorraad, maka diharapkan

20Ibid.. h. 148
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penerapan lembaga ini bisa memperkecil kemungkinan ada
nya dampak negatif yang mungkin terjadi.

2. Aspek Hukum Terhadap Pihak Yang Berpekara dan Pihak 

Ketiga

Dalam suatu hubungan hukum, antara kedua belah pi
hak penggugat dan tergugat, akan timbul akibat hukum, ba
ik terhadap kedua belah pihak itu sendiri maupun terha
dap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut dida- 
lamnya. Seperti halnya dalam permasalahan putusan uit
voerbaar bij voorraad ini, juga menimbulkan akibat hukum 
terhadap penggugat dan tergugat itu sendiri maupun terha
dap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersangkut.

Permasalahan ini timbul seperti misalnya apabila 
penggugat menang dalam proses sengketa, kemudian ia meng
ajukan putusan uitvoerbaar bij voorraad agar barang seng
keta dieksekusi. Setelah ada putusan banding, kemudian 
tergugat dinyatakan menang, tetapi barang yang menjadi 
sengketa sudah dipindah-tangankan oleh penggugat. Dengan 
demikian jelas bahwa pihak tergugat telah dirugikan oleh 
pihak penggugat karena barang sengketa sudah tidak dapat 
dieksekusi lagi.

Maka untuk mengembalikan seperti keadaan semula, 
banyak mengalami'hambatan karena barang-barang sengketa 
sudah dipindah-tangankan kepada pihak ketiga, atau pihak
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penggugat yang dimenangkan dalam tingkat pertama dinyata- 
kan pailit. Hal-hal seperti inilah yang tidak diatur o- 
leh peraturan perundangrundangan. Dengan demikian dapat 
dilihat bahwa putusan uitvoerbaar bij voorraad tersebut 
hanyalah menguntungkan pihak yang mengajukan putusan uit
voerbaar bij voorraad itu sendiri.

Sedangken mengenai akibat hukumnya terhadap pihak 
ketiga, dalam hal ini pihak ketiga tersebut dilindungi 
oleh ketentuan pasal 584 B.W. Asalkan pihak ketiga ter
sebut mempunyai itikad yang baik. Proses pemindahan hak 
milik tersebut didasarkan atas kewenangan berhak (bes- 
chikking bevoedgeheid) dan atas hak yang sah. Dengan de
mikian pihak ketiga tersebut adalah sebagai eigenaar yang

21tidak bisa diganggu gugat. Hal ini berarti bahwa pihak 
yang beritikad baik, yang bermaksud memindah-tangankan 
barang sengketa dari tangan penggugat, dilindungi oleh 
hukum berdasar pasal 584 B.W., karena ia memperoleh hak 
miliknya atas dasar penyerahan yang berdasar atas suatu 
peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik menurut ke
tentuan pasal 584 B.W.

3. Peranan Putusan Yang Dilaksanakan Lebih Dahulu Dalam 

Pembentukan Hukum Acara Perdata Hasional
Salah satu arah dan kebijaksanaan pembangunan na-

21 Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 
Bab-bab Tentang Hukum Benda. Get.I, Bina Ilmu, Surabaya, 
1984, h. 32.
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sional Indonesia, seperti yang tercantum dalam Garis-ga- 
ris Besar Haluan Negara, yaitu pembangunan di bidang hu
kum. Sedangkan salah satu sasaran usaha-usaha dalam pem
bangunan pembinaan hukum nasional, diantaranya yaitu un
tuk memantapkan kedudukan dan perana badan-badan dan pe- 
negak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing- 
masing. Disamping itu, tujuan pembangunan di bidang hu-? 
kum nasional adalah untuk mencapai adanya kondifikasi dan 
unifikasi hukum.

Sedangkan hukum itu sendiri diharapkan mampu untuk 
merubah masyarakat dalam mencapai masyarakat yang adil 
dan makmur, sesuai dengan cita-cita masyarakat dan bangsa 
Indonesia. Oleh sebab itu peranan hukum dalam suatu pem
bangunan Indonesia sangatlah besar sekali. Pembangunan 
di bidang hukum tersebut dapat dipakai sebagai sarana un
tuk mencapai cita-cita tersebut.

Selanjutnya dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 
tersebut dijelaskan bahwa arah pembangunan di bidang hu
kum adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih mantap, 
sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasa- 
na serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berin- 
tikan keadilan.

Dengan demikian jelaslah bahwa arah pembangunan na
sional Indonesia adalah untuk mencapai kodifikasi serta 
unifikasi hukum, sehingga tercipta iklim ketertiban dan 
kepastian hukum yang berintikan keadilan. Disini dapat

v

i '  J \

i

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PUTUSAN YANG 
DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU ( UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD ) 
DAN PENYELESAIANNYA

RICO MULIA



39

dilihat bahwa dalam rangka pembinaan dan pembangunan hu- 
kiun nasional, hukum itu sendiri diharapkan mampu mengarah- 
kan dan menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai 
dengan kesadaran hukum masyarakat yang terus berkembang 
kearah modernisasi dalam segala bidang kehidupan, sehing- 
ga akan tercapai ketertiban dan kepastian hukum* Hal ini 
sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan nasional 
yaitu masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasial, 
baik materiil maupun spirituil.

Oleh sebab itu mengenai putusan uitvoerbar bij voor
raad juga perlu adanya suatu ketentuan yang nantinya da
pat digunakan sebagai sarana dalam rangka pembentukan hu
kum nasional untuk mencapai adanya kodifikasi dan unifikasi 
hukum, seperti yang diinginkan dalam pola Umum Pembangun
an Nasional.

Lembaga uitvoerbaar bij voorraad ini dapat dipakai 
sebagai penunjang sarana dan prasarana pengadilan di Indo
nesia, karena hal ini dapat dipakai untuk mewujudkan tuju- 
an peradilan kita.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka sesuai 
Program Umum Pembangunan Nasional yang selaras dengan per- 
kembangan kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkem
bang, diusahakan secepatnya mewujudkan peraturan hukum da
lam bidang hukum acara perdata. Hal ini mengingat hukum 
acara perdata yang kini ada masih merupakan peninggalan 
Hindia Belanda, yang kini dirasakan sudah kurang memenuhi
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kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pembentukkan 
hukum nasional tersebut untuk menunjang pencapaian cita- 
cita bangsa dan masyarakat Indonesia, juga untuk menca
pai adanya kodifikasi dan unifikasi hukum nasional seper
ti yang diinginkan oleh Pola Umum Pembangunan Nasional 
tersebut.

Perwujudan tersebut dapat berupa pembenahan terha
dap syarat untuk memberikan putusan uitvoerbaar bij voor
raad seperti yang tercantum dalam pasal 180 H.I.R. jis0 
pasal 44 dan 45 Rv., ataupun dapat pula berupa peninjau- 
an terhadap lembaga uitvoerbaar bij voorraad itu sendiri.

Dengan demikian putusan dan lembaga uitvoerbaar 
bij voorraad tersebut dapat dipandang sebagai sarana pe- 
nunjang adanya peradilan yang bebas, cepat dan mudah di- 
jangkau oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia, karena 
lembaga uitvoerbaar bij voorraad ini dipakai untuk meng- 
eksekusi terlebih dahulu sebelum adanya putusan yang ber- 
kekuatan tetap (krach van gewijsde).
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PENUTUP
BAB V

1• Kesimpulan

a. bahwa lembaga uitvoerbaar bij voorraad timbul karena 
merupakan suatu proses penyesaian perkara yang cepat, 
tepat dan dengan biaya yang mudah dijangkau oleh ma
syarakat, serta melindungi pihak penggugat terhadap 
itikad tidak baik dari tergugat ;

b. yang berwenang untuk menjatuhkan putusan uitvoerbaar 
bij voorraad hanyalah Pengadilan Negeri, tetapi dalam 
hal ini sebelum menjatuhkan putusannya harus berkonsul- 
tasi lebih dahulu dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah 
Agung sebagai peradilan yang lebih tinggi. Hal ini 
ditujukan untuk menghindari dampak negatif yang mung- 
kin akan terjadi ;

Co kesulitan-kesulitan akibat putusan lembaga uitvoerbaar 
bij voorraad adalah sebagai berikut :
- apabila putusan itu telah terlanjur dilaksanakan 

untuk kepentingan penggugat yang menang dalam perka
ra tersebut, kemudian penggugat dikalahkan oleh Peng
adilan Tinggi maka akan ditemui kesulitan-kesulitan 
dalam mengembalikan seperti keadaan semula*

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MASALAH PUTUSAN YANG 
DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU ( UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD ) 
DAN PENYELESAIANNYA

RICO MULIA



42

2. Saran

a* untuk melaksanakan putusan uitvoerbaar bij voorraad 
ini, perlu adanya jaminan tentang penerapan lembaga 
uitvoerbaar bij voorraad apabila terdapat gugat balik 
dari tergugat (reconvensi) ;

b. dituntut adanya kewaspadaan dan ketajjamaru'dari seorang 
hakim yang akan memutuskan putusan uitvoerbaar bij 
voorraad dengan memperhatikan syarat-syarat seperti 
yang ada dalam pasal 180 (1) H.I.R. jo. pasal 54 dan 
55 Rv., agar dalam penerapannya lembaga ini bisa mem- 
perkecil kemungkinan kesal'ahan-kesalahan yang mungkin 
terjadi ;

c. adapun yang perlu diperhatikan dalam penyusunan hukum 
acara perdata nasional Indonesia adalah pembenahan 
syarat-syarat dari pasal 180 (1) H.I.R. jo pasal 54 dan 
55 Rv., karena dalam pasal-pasal ini masih banyak me- 
nimbulkan berbagai macam penafsiran hukum. hal ini da
pat diwujudkan dengan mengeluarkan berbagai macam per- 
aturan pelaksanaannya, untuk menunjang pembentukan hu
kum nasional seperti yang diinginkan dalam Pola Umum 
Pembangunan Nasional Indonesia.
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