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KATA PENGANTAR

Dengan ucapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Ma- 
ha Esa atas rahmat yang telah dilimpahkan-nya sehingga sa- 
ya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenu- 
hi tugas dan syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pa- 
da Pakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Didal8in penyusunan skripsi ini penulis mengusahakan 
sekuat tenaga dan pikiran, akan tetapi mengingat terbatas- 
nya daya kemampuan dan daya pikiran penulis, maka sudah 
tentu dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan- 
kekurangan oleh karena itu saya monon dengan sangat atas 
kritikan-kritikan dan saran yang bersifat membangun.

Kesempatan ini saya pergunakan untuk mengucapkan 
banyak terima kasih kepada Bapak Ismet Baswedan, S.H. dan 
Bapak Rudhi Prasetya, S.H, selaku .dosen pembimbing dalam 
penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga saya sam- 
paikan kepada:
1. bapak, ibu, kakak, dan adik-adik tercinta.
2. bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang 
berguna bagi saya selama kuliah di Pakultas Hukum Univer
sitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak I Made Tara, S.H. selaku hakim di Pengadilan Ne- 
geri Surabaya yang telah memberikan keterangan yang diper- 
lukan.
4* rekan-rekan sefakultas.
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Saya raohon maaf dari paia pembaca1 bila skripsi ini 
kurang sempurna karena menyusun skripsi raerupakan hal yang 
baru bagi saya.

Akhirnya atas semua kebaikan dan kesabaran nati yang 
telah saya terima, Tunanlah yang membalas dengan berkat 
yang melimpah,

Surabaya, 3-4-1986
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BAB I 
PENDABULUAN

I. Latar Belakang dan Permasalahannya:
Didalam proses perkara akan diakhiri dengan kesim- 

pulan yang disebut Putusan. Sebelum menjatuhkan putusan, 
terlebih dahulu hakim harus mengetahui secara objektiv 
tentang duduk perkaranya, hal ini sebagai dasar bagi ha
kim untuk memutus perkara tersebut.

Putusan itu sendiri adalan suatu pernyataan oleh 
hakim secara tertmlis maupun yang diucapkan dipersidangan 
dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara 
atau sengketa antara para pihak. Oleh karena itu putusan 
tersebut amatlan penting artinya bagi yang bersangkutan, 
maupun utnuk kepastian hukum itu sendiri.

Eiantara putusan hakim yang ada, satu diantaranya 
dikenal dengan putusan uitvoeroaar bij voorraad, artinya 
putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun 
belum mempunyai kekuatan nukum yang tetap. Pada asasnya 
suatu putusan pengadilan ba.ru dapat dieksekusi, apabila 
sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian 
putusan uitvoerbaar bij voorraad mempunyai perkecualian. 
Perkecualiannya ialah bahwa meskipun atas suatu putusan 
tersebtiit belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap tetapi 
sudah dapat dieksekusi. Dalam menoatuhkan putusan uitvo - 
erbaar bij voorraad oleh pasa.1 180 ayat 1 Herzein In -

1
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landsch Reglement yang selanjutnya disingkat HIR Staats- 
blaad 1941 Nomor 44 untuk daerah Jawa dan Madura atau 
pasal 191 ayat 1 Rechtreglement voor de Buingewesten di
singkat RBG Staatsblaad 1927 Nomor 277 untuk daerah luar 
Jawa dan Madura disyaratkan:
a. Ada susat otentik atau tulisan Jangan yang menurut 

undang-undang mempunyai kekuatan bjikti. 
b*. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti se- 

belumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada 
hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.

c. Ada gugatan provosionil yang dikabulkan.
d. Ada sengketa-sengketa mengenai hak milik.
Dalam pelaksanaannya putusan uitvoerbaar bij voorraad 
haruslah dilakukan sevara hati-hatif masalahnya apabila 
putusan uitvoerbaar bij voorraad nanti dibatalkan oleh 
pengadilan tinggi maka afean menimbulkan kesulitan bagi 
pihak yang menang, untuk menarik kembali barangnya yang 
sudah dieksekusi dalam putusan uitvoerbaar bij voorraad, 
lebih-lebih apabila objek sengketa sudah dipindah tangan- 
kan. Dalam hal yang demikian menimbulkan masalah ketidak- 
pastian hukum dan merugikan hak-hak pihak tertentm.

Melihat konsekuensi yuridis yang dapat timbul aki
bat putusan uitvoerbaar bij voorraad tersebut, maka Mah - 
kamah Agung memandang perlu untuk melakukan pengawasan 
sekaligus pengetatan terhadap putusan uitvoerbaar bij - 
voorraad, beberapa ketentuan senubungan dengan itu maka

2
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dikeluarkalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 
1964, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1969, 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1971, Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 191b, Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nornor 03 Tahun 1978. Meskipun telah ada 
Surat Edaran Mahkamah A^ung yang, membatasi putusan uitvo
erbaar bij voorraad, namun dalam praktek masih ada hakim 
yang menjatuhkan putusan tersebut. Salah satu sebab ada- 
lah masalah kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam 
hirarki perundang-undangan di Indonesia. Pada satu pihak 
Herzein Inlandech Heglement merupakan prudok hukum yang 
sejajar dengan undang-undang. Sedangkan dilain pihak Su
rat Edaran Mahkamah Agung merupaks.n prudok hukum yang a- 
pabila dilihat dari tata urutan perundang-undangan di In
donesia, 8ebagaimana telah ditetapkan pada ketetapan Ma- 
Jelis Permusyawaratan Hakyat Sementara Nomor XX tahun 
1966 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Hakyat Nomor 
V Tahun 1973» serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak- 
yat Nomor IX Tahun 1978 tidak terdapat didalamnya. Sedang
kan pada asasnya pada suatu prudok yang mempunyai kedudu
kan yang lebih rendah tidaklah dapat mengalahkan prudok 
hukum yang lebih tinggi. Demikian halnys Surat Edaran 
Mahkamah Agung tidaklah secara yucidis mengalahkan Herzein 
Inlandsch Reglement.

Dari uraian-urai&n tersebut diatas, eda beberapa
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masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Latar belakang mengapa putusan uitvoerbaar bij voorr

aad diperkenankan ?
2. Sejauh manakah kekuitan berlakunya Surat Edaran Mah- 

kamah Agung tidak bertentangan dengan pasal 1$0 ayat
1 Herzein Inlandsch Reglement *?

3. Apakah akibat hukum yang timbul dari putusan uitvoer
baar bij voorraad bagi pihak-pihak yang bersengketa ?

4* Bagaimanakah usaha-usaha untuk raencegah timbulnya aki
bat yang merugikan pihaic-pihak yang bersengketa seba- 
gai akibat pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorr
aad ?

2. Pen.jelasan Judul.
Penulisan skripsi ini akan membahas putusan yang da

pat dilaksanakan lebih dahulu atau uitvoerbaar bij voor
raad yang menurut pasal 180 ayat 1 HIR berarti putusan yang 
dapat dilaksanakan lebih dahulu biarpun ada bandingan 
atau perlawanan.

Berdasarkan uraian ini jelaslah maksud topik yang 
akan dipakai judul dalam penulisan skripsi ini yaitu aki
bat apa yang akan timbul jika putusan uitvoerbaar bij voor
raad itu dilaksanakan, sehingga skripsi ini berjudul 
"Beberapa Akibat Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad".
3. Alasan Pemllihan Judul.

Dengan permasalahan tersebut diatas maka saya a - 
kan membahas akibat-akibat apa yang timbul sehubungan a-

4
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dsnya pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad, ser- 
ta mengingat banyak kesesahan yang timbul dalam masyara- 
kat.
4. Tujuan Penulisan.

Tujuan penulisan adalah, untuk melengkapi salah 
satu syarat serta memenuhi tugas untuk mencapai gelar 
sarjana hukum dan memberikan sedikit sumoangan pemikiran 
bagi pembaca-.tentang pfctusan uitvoer'oaar bij voorraad.
5* Metedologi.

Sumber data yang diperlukan untuk penulisan skrip- 
si ini diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungan- 
nya dengan putusan uitvoerbaar bij vooorraad, disaraping itu 
juga studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan ha- 
kim I.Made Tara. Keraudian setelah terkum^ul baik dari 
studi kepustakaan maupun hasil wawancara, dipelajari dan 
dihubungkan satu dengan lain lalu disusun secara sistem- 
raatis kemudian diolah untuk memperoleh gambaran diskrip- 
tif mengenai putusan uitvoerba.ar bij voorraad.
Tehnik analisa data yang diperlukan dalam skripsi ini i- 
alah dengan menggunakan diskripfeif, .yang memaparkan data 
yang ada kemudian ditafsirkan, disusun dan dijabarkan 
secara sistematis kemudian dianalisis.
6. Pertanggung.lawafoan Slstematika.

Untuk lebih memperjelas permasalahan yang dibahas 
dalam skripsi ini, maka skripsi ini saya bagi rnenjadi 
empat bab. Masing-masing bab dalam skripsi ini secara

5
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berurutan dapat menguraikan masalah yang dibahas.
Bab I: Pendahuluan, pada bagian ini saya uraikan 

secara singkat mengenai latar belakang dan maslah-maslah 
yang timbul .dalam putusan uitvoerbaar bij voorraad dengan 
demikian sebelum membaca skripsi ini secara keseluruhan 
dapatlah diketahui hal-hal yang berkaitan dengan isi ‘dan 
cara penyusunan skripsi ini,

Bab IT: Pengertian Uitvoerbaar Bij Voorraad, pada 
bagian ini akan dibagi menjadi: 1, Pengertian Uitvoerbaar 
Bij Voorraad dan Latar Belakang Diperkenankannya Uitvoer
baar Bij Voorraas. Pengertiannya berlandaskan pada pasal 
180 ayat 1 hIR yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih 
dahulu walaupun ada banding maupun kasasi. Mengenai latar 
belakang'diperkenankannya adalah untuk mempercepat proses 
perkara dengan biaya ringan dan dilakukan dengan sederhana.
2. Syarat-syarat Uitvoerbaar uij Voorraad dan Kewenangan 
Menjalankannya. ityarat yang diperlukan untuk dapat dijaluh- 
kan putusan uitvoerbaar bij voorraad ialah ada surat otenv 
tik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempu - 
nyai kekuatan pasti sebelumnya yang menguntungfean pihak 
penggugat yang bersangkuatan, ada gugatan provisionil yang 
dikabulkan serta ada sengketa-sengketa mengenai nak milik. 
Mengenai yang berwenang menjatuhkan pc<usan uitvoerbaar 
bij voorraad ini adalah pen^adilan neg&ri dan pengadilan 
tinggi.

6
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sab III: Beberapa Akibat putusan uitvoerbaad x>ij 
Voorraad, dalam bab ini akan saya uraikan menjadi 2 sub 
i>ab 1. Pelaksanaan putusan uitvoerbaar Bij voorxaad dan 
kesulitannya, menurut ketentu.»n pasal 33 a.yat 3 undang- 
undang nomor 14 tahun 1970 ialah pelaksanaan putusan penga- 
dilan dalam perkara perdata dilakuKan olen panitera dan 
dipimpin oleh ketua.pcngadilan. Mengenai kesulitan dalam 
pelaksanaannya karena harus minta persetujuan dahulu dari 
ketua pengadilan tin&gi, yang biasanya oleh ketua penga- 
dialn tinggi hampir selalu ditangguhkan mengingat adanya 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1978.
2. Kesulitan Yang Timbul gikibat Putusan Uitvoerbaar Bij - 
Voorraad Serta Analisa pemecahannya, dalam sub bab2 ini 
akan dibahas akibat putusan uitvoerbaar bij voorraad dan 
pemecahannya,

Bab IV: Kesimpulan dan Saran, permasalahan dari 
bab satu samapi dengan bab tiga akan dicotoa disimpulkan 
dalam bab empat ini, kemudian dikemukakan juga saran-saran 
yang dipandang perlu sebagai jalan keluar dari permasalah
an yang diajukan.

Dalam uraian pertanggungjawaoan sistematika terli- 
hat uraian bab pertama atau sebeiumnya menjadi peaoman un
tuk menguraikan bab berikutnya, disini dimaksudkan untuk 
mempertegas batasan permasalanan.

Sesuai dengan pertanggungjawaban sistematika yang 
saya buat atau yang saya kemukakan diatas dimaksudkan un-

7
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tuk mempermudeh pemahaman permasalahan, tercapainya kerun- 
tutan peraikiran dan ke.tepatan penulisan.

8
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PENGERTIAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD
BAB II

1. Pengertian uitvoerbaar al.i voorraad dan i>atar Belakang 
Diperkenankannya Uitvoerbaar Bl.i voorraad.

Kalau kita pernatikan pasal 180 ayat 1 hiR menyata- 
kan,.,., maka pengadilan negeri dapat memerintahkan supa- 
ya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan 
atau bandingan, jika ada surat sah, suatu tulisan yang me?* 
nurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai buk- 
ti,...f dan seterusnya. BerdasarKan bunyi dari pasal 180 
ayat 1 HIR tersebut diatas maka dapalS ditarik kesimpulan 
bahwa yang dimaksud dengan uitvoerbaar bij voorraad ialah 
putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada 
perlawanan atau ada yang membantah.

Yang dimaksud dengan putusan yang dapat dijalankan 
lebih dahulu ialah putusan yang dapat dijalankan seg«ra 
setelah diucapkan, demikian Mocn. Koerdi.'*'

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 
dengan uitvoerbaar bij voorraad ialah putusan hakim penga
dilan negeri yang dapat dijalankan segera setelah diucap
kan dan setelah ada permoaonan dari pihak yang dimenangkan

*Moch. Koerdi, Piitusan.UitvriierbaRr Bij, Voorraad Da 
lam Praktek, Get. 1, Binacapta, 1977, h.77

9
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tidak perduli apakah ada orang membantah atau raeminta ban
ding maupun kasasi terhadapnya. Untuk mendapat gambaran 
yang lebih jelas, maka saya bandingkan menurut Retnowulan 
Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, ada baiknya dike- 
tahui pasal 54 dari Reglement op de Recntvordering (RV) 
yang berbunyi:
Pelaksanaan terlebih dahulu aari putusan-putusan, walaupun 
banding ataupun perla.wanan aKan diperintahkan:
1. Apablla putusan didasarkan atas akt? otentik,.
2. Apabila putusan didasarkan atas akte bawah tangan yang 

diakui oleh pihak terhadap saapa akta tersebut digunakan 
atau secara sah dianggap diakui, apabila perkara dipu- 
tuskan dengan verstek.

3. Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yang 
tidak dapat dilawan atau .dibanding lagi.

Diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk itu dengan a- 
tau tanpa tanggungan.

Kalau diperhatiitan kalimat dari pasal 54 RV terdapat 
kata "akan" perkataan "akan" adalah terjemahan dari perka- 
taan Belanda 11 zullen” yang bersifat ,f gebiedend", ber - 
sifat memerintah, jadi mesKipun disebut "akan" maksudnya 
adalah harus.

Menurut pasal 55 RV yang berbunyi: pelaksanaan lebih
dahulu dari putusan-putusan walaupun banding atau perlawan-
nan dapat diperintahkan dengan atau tanpa tanggungan, dal-am 
hal-hal (ada 9 hal ) antara lain :

10
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1. Segala sesuatu yang dikabulkan dengan putusan sementara
2. Hak milik; dst.

Apabila diteliti kaliinat dari pasal 55 RV tersebut 
terdapat kata f,da£at perkataan "dapat" terdapat pula dalam 
pasal 180 ayat 1 HIR. Perkataan "dapat" tidak mengandung 
suatu keharusan bukan berarti "harus" melainkan berar-ti 
"bolahlah". Dari uraian pasal 55 RV maka dapat ditarik ke
simpulan hakim boleh menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij -
voorraad apabila sudah terpenenuhi salah se.tu unsur yang

2terdapat dalam pasal 180 ayat 1 HIR.
Melihat uraian ketiga pasal tersebut diatas anatar 

pasal 180 ayat 1 HIR ddn pasal RV serta.pasal 55 Rv.
Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa adalah "aman" untuk 
menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan ter- 
lebihdahulu dalam melaksanakan keputusan tersebut, walau- 
pun pihaJc yang dikalahkan mengajukan permohonan banding 
atau perlawanan apabila salah satu syarat yang Jermuat da
lam pasal 54 RV terpenuhi. Sedangkan apabila h&nya terdapat 
syarat yang termuat dalam pasal 180 ayat 1 HIR hendaknya. 
berhati-hati, dan harap pikir sekali lagi sebelum putusan 
dengan ketentuan tersebut dijalankan.

11

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 
Hukuro Acara Perdata dalam Teorl dan Praktekf Cet. IV, Alumni 
Bandung, 1985, h.92

3Ibld., h.92.

2
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Mengenai latar belakang diperkenankannya uitvoerbaar- 
bij voorraad ialah karena proses penyelesaian lewat penga- 
dilan yang biasanya berjalan cukup lama untuk menuju keta- 
rap pelaksanaan putusan hakim, karena keputusan hakim pada 
umumnya baru dapat dilaksanakan sesudah memperfcleh kekuatan 
tetap. Bahkan sering terjadi beawa para pihak atau kuasanya, 
yang menyebabkan perkara itu menjadi berbelit, sehingga 
menyebabkan jalannya proses persidangan menjadi lamban dan 
mamakan waktu lama, belum lagi pada waktu pemeriksaan, pa
ra saksi yang sering kali sudah dila^cukan pemanggilan ber- 
kali-kali ternyata tidak datang dipersidangan. Padahal un
tuk memperoleh keputusan ^ang tetap itu diperlukan-waktu 
0ang cukup lama, karena bila para pinak pada pengadilan 
tingkat pertama tidak puas, dan mengajukan banding, bahkan 
banyak yang mengajukan kasasi ke mahkamah Agung, sehingga 
memerlukan waktu yang bertanun-tahun bah&an bisa sampai 
lima tahun lebih untuk menyelesaikan sebuah perkara. 
i^adang-kadang pinak yang menggunakan upaya banding dan ka
sasi tersebut hanyalah bermaksud mengulur-ngulur waktu sa- 
ja, agar ia dapat menggunakan, menikmati, maupun menguasai 
barang yang menjadi objek sengketa selama belum ada keputu
san yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. ^leh karena- 
itu dengan diperkenanKannya uitvoerbaar bij voorraad hakim 
boleh menjatuhkan putusan yane dapat dilaksanakan lebih da
hulu meskipun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, 
apabila memenuhi satu salah satu yang disyaratkan oleh pa-

ISTTTfc
PERPUSTAKAAN
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sal 180 ayat 1 HIR atau pasal 191 ayat 1 RBG.
Dengan demikian untuk melaksanakan putusan tidak per- 

lu menunggu sampai bertahun-tahun, sampai adanya kekuatan 
hukum yang tetap* sehingga dapat mewujudkan aaas peradilan 
yaitu peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringa.

Me skipun demikian untuk mewujudkan asas peradilan 
ini adalah tidak mudah, bahkan dikatakan sangat sulit,
Akan tetapi tidak berarti,tidak dilakukan kearah itu, jus- 
tru menjadikan cita-cita yang narus dicapai atau setidak- 
tidaknya mendakati kearah peradilan seperti yang diingin- 
kan yaitu peradilan itu dilakukan dengan sederhana dan bia
ya yang ringa serta proses perkara yang cepat sesuai dengan 
pasal 4 ayat 2 undang-undang nokor 14 tahun 1970 yang ber- 
bunyi: "peradilan dilakuKan sederhana cepat dan biaya ri* 
nganM.

2* Syarat-s.varat Uitvoerbaar Bi.1 Voorraad dan Re- 
wenangan Men.ialankannya.

Untuk dapat menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij 
voorraad maka diperlukan salah satu syarat yang telah diten- 
tukan oleh pasal 180 ayat 1 HIR yaitu:
1. Ada.surat otentik atau tulisan tangan yang menurut 

undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
2. Ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti sebe- 

lumnya yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubu-
3. Ada gugatan provisional yang dikabulitan.
4. Ada sengketa-sengketa mengenai hak milik.

13
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Ad* 1. Didalam perundang-undangan yang berlaku ya- 

itu HIR dan RBg hanya menyebut surat yang sah, namun dalam 
praktek peradilan, diartikan sebagai "akte otentik" atau 
"akte bawah tangan yang diakui". Hal .ini disebabkan sistem 
pembuktian hukum acara kita membedakan alat bukti menjadi 
surat biasa dan akte, kemudian diantara akte itu ada yang 
berupa akte otentik dan akte bawah tangan.

dimaksud dengan akte, ada baikaya saya kutipkan pendapat
dari Sudikno Mertokusumo, yaitu akte ialah surat yang di-
beri tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang
menjadi dasar dari suatu hak atau perikajan, yang dibuat
sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk .
dapat digolongkan dalam pengertian akte rnaka surat harus
ditanda tangani. Kenarusan untuk ditanaa tanganinya untuk
dapat disebut akte ternyata dari pasal 1869 Burgelijk Wet-
boek (BW). Keharusan tanda tangan tidak lain bertujuen men^
bedakan akte yang satu dengan yang dihuat oleh orang lain.
Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk member!
ciri sebuah akte.^

Mengenai akte otentik adalah akte yang dibuat oleh
pejabet yang berwenang itu oleh penguasa, menurut ketentu-
an-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan tanpa ban-

Sebelum membahas akte otentik, perlu diketahui yang

^Sudikno Mertokusuino, Hukum Acara Perdata Indonesia, 
Get, IV, Leberty, 1982, h. 115
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tuan dari .orang-orang yang berkepentingan, yang mencatat 
apa yang diminta untuk memuat didalamnya oleh yang ber
kepentingan. Akte otentik terutama menurut keterangan se- 
orang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukan dan di- 
lihat dihadapannya.

Didalam HIR otentik diatur dala.m paanl 165 yang
bunyinya seperti berikut:

Akte oteptik yaitu suatu yang dibuat oleh atau diha- 
dapan pejabat oleh atau dihadapan pejabat yang dibe- 
ri wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkBp 
antar para'‘pihak dan para ahli warisnya dan mereka 
yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercan- 
turn didalamnya sebagai pemberitahuan itu Brat nubung- 
annya. denge.n pokok dari pada akte.

Pejabat yang dimaksudkan anatar lain ialah notaris, pani-
tera, juru sita, pegawai pencatat sipil, h&kim.

Otentik tidaknya suatu fekte tidaklah cukup apabi
la akte dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja. Disamping 
itu caranya membuat akte otentik itu harualan menurut ke
tentuan yang ditetapkan undang-undang. Suatu akte yeng di
buat oleh seorang pejabat tanpa wewenang dan tanpa kemam- 
puan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidak 
dianggap sebagai akte otentik, tetapi mempunyai kekuatan 
sebagai akte bawah tangan jika ditanda tamgani oleh pihak- 
pihak yang bersangkutan. Untuk mendapat feambarsn y?.ng le
bih jelas, maka saya bandingkan menurut Abdulkadir Muham
mad akte otentik ialah:

Akte yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang di- 
beri wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap 
kedua belah pihak dan oleh warisnya serta orang yar̂ g

15
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mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang 
tersebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan sa;ja, 
tetapi yang disebut terakhir ini hanya sepanjang yang 
diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok 
dalam akte itu;

Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad akte oten- 
tik ada dua macam, yaitu â cte ainbtelijk dan akte partay. 
Akte ambteli^k adalah akte yan^ dibuat olen pejabtit yang 
diberi wewenang untuk itu, untuk menerangkan apa yang di- 
lihat den dilakukannya, misalnya akte catatan sipil, be- 
rita eksekusi, berita acara persidangan. Sedangkan akte 
partay adalah akte yang dibuat dihadapan pejabat, untuk 
itu pejabat menerangkan apa yang dilihat dan dilakukannya 
dan pihak-pihak yang berkepentingan mengakui keterangan 
dalam akte itu dan membubuhkan tanda tangannya, misalnya 
akte Jual beli tanah dihadapan notaris PPAT (Pejabat Pem- 
buat Akte Tanah). akte perkawinan.^

Ada tiga macam kekuatan pembuktian pada akte oten
tik menurut Sudikmo Mertokusumo, yaitu (1) kekuatan pembuk
tian lanir, (2) kekuatan pembuktian formil, (3) kekuatan 
pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian lanir yaitu yang 
didasarkan atas lanir, apa yang tampak pada lahirnya se
bagai akte otentik serta memenuni syarat-syarat yang te
lah ditentukan, maka akte itu berlaku atau depat dianggap

^Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata..Indonesia, 
Alumni Bandung, h. 150.
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sebagai akte otentik, sampai terbukti sebaliknya. Kekuat

an bukti formil ialah didasarkan atas kebenaran dari pe- 
ristiwa yang disebutkan dalam akte tersebut. Kekuatan 
pembuktian materiil ialah kebenaran yang menyangkut isi

7akte otentik tersebut.
Menurut pasal 1870 BW. akte otentik memberikan ke- 

kua$an pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat 
didalamnya kepada para pihak beseita ahli warisnya atau 
orang yang mendapat hak dari padanya.

Bukti yang sempurna artinya naskah yang diajukan 
itu harus dianggap telah mencukupi pembuktian yang diper- 
lukan dan hakim tidak boleh meminta pembuktian selebihnya 
kalau semua fakta yang menjadi dasar gugatan sudan termu- 
at dalam akte tersebut maka hakim harus mengabulkan guga- 
tannya.

Selanjutnya yang diseout aKte bawah tangan ialah 
akte yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak 
tanpa bantuan dari seorang pejabat, jadi semata - mata 
dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Xengenai
akte bawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi di- 
atur dalam Staatslaad 1867 Nomor 29 untuk daerah Jawa dan 
Madura, sedang untuk daeran luar Jawa den Madura, diatur 

dalam pasal 286 sampai den&an 305 RBg (lihat juga pas&l

Sudikno Mertokusumo. op, clt. h 123.
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1874 -1880  BW) .

Termasuk pengertian akte bawah tangan menurut pasal 
1 Staatsblaad 1867 Nomor 29 (1874 BW, 286 RBg ).Lial'ah. re
gister, catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lain 
nya yang dibuat tanpa bantuan seoiang pejabat.

Ada ketentuan;Jchusus mengenai akte bawah tangan, 
yaitu akte bawan tangan yan& memuaj huta.ng sepihak, untuk 
membayar sejuihlah uang tunai atau menyerahkan benda harus 
ditulis seluruhnya dengan sendiri oleh orang yang menanda- 
tanganni, atau setidak-tidaknya selain tanda tangan harus 
ditulis pula dibawa.h, dengan tangan sendiri olen ,yang ber- 
tanda-tangan, suatu keterangt.n untuk menguatkan jumlah a- 
tau besar atau banyaknya apa yang narus dipenuhi, dengan 
huruf seluruhnya.

Pada umumnya akte bawah tangan mempunyai kekuatan 
pembuktian* sebagai pembuktian permulaan dengan surat atau

tulisan* Hakim mempunyai kekuatjaan’ uhtuic neny.atakan bahwa 
akte dibawah tangan itu mempunyai kekuatan pembuktian sem- 
purna atau justru sebaliknya tidak mempunyai pembuktian 
sama. sekali. Bilamana hakim berpendapat bahwa akte dibawah 
tangan itu tidak mempunyai kekuatan pem’ouKtian seiiipurna,
maka narus ditarnbah dengan buki.i ^ang Inin. Sedfin̂ .kan apa- 
bilg menyatakan e*te dioawan tangan rnempunyai keku
atan pembuktian sempurna, maka haicim berdastrkan pasal 180 
ayat 1 HIR dapat menjatunKan putusan uitvoerbaar bij voo
rraad •
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Ad. 2. Yang dimaksud dengan ada keputusan yang su
dah mem£iinyai kekuatan pasti sebelumnya yang menguntungkan 
pihak pengg’ugat dan ada hubun&annya dengan gugatan yang 
bersangkutan ialah keputusan yang sudah tidak ada perlawa
nan lagi (banding maupun kasasi) serta, ada hubungannya 
dengan gugatan yang bersangkutan. Misalnya didalam suatu 
sengketa perdata telah diputus, dan putusan itu mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, seluruh gugatan X dikabulkan 
dalam mana Y sebagai tergugat dihukuiri untuk meiabayar rcepa
da X sejumlah uang tertentu dengan ounga 3% tiap bulan, 
sejak gugatan diterima dipengadilan negeri sampai sejumlah 
uang tertentu tersebut ditai oah bunea 3% sebulan kepada 
penggugat, lunas. Dalam nal ini penggugat lupa bahwa bunga 
sejak perjanjian dibuat, sampai diajukari gugatan tidak di
tun tut dalam gugatan itu. Untuk itu X mengajukan gugatan 
kembali, untuk menuntut bunga 3% sebulan sejak perjanjian 
dibuat sampai dengan sampai gugatan pertama diajukan.

Dengan adafcya putusan pertama tersebut j'ang telah 
mempunyai kekuatan pasti, maka hakim dapa!, mengabulkan gu
gatan X dan putusan denban ketentuan uitvoerbaar bij voor
raad* Jadi adanya suatu keputusan yang mempunyai kekuatan 
pasti atau tetap sebelumnya yang menguntungkan pihak peng
gugat, dapat menyebabkan suatu putusan uitvoerbaar bij vo- 
oraad dapat dapat dijayuhkan.

Ad. 3. Gugatan provisionil yan^ diKabul*an ini le
bih dikenal dengan tuntutan lebih dahulu. Gugatan provisi-
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onil ini biasanya diajukan bersama-saraa 6ugatan pokok. 
Dalam tuntutan provisionil dikabulkan bersama-sama dengan 
pokok perkara, sebab putusan ini dapat dijalankan lebih 
dahulu, walaupun ada banding maupun kasasi. Tujuan gugataa 
provisionil untuk memperoleh keputusan secepat-cepatnya 
guna melindungi hak-hak dan kepentingan mereka yang memer- 
lukan perlindungan dalam waktu yang singkat, mengingat 
proses perneriksaan yang cukup lama.

McSKipun undang-unaang tidak mengatur apakah gugat
an provisionil harus dikabulkan atau tidak, akan tetapi 
unaang-undang tida*. melarang hakim untuk mengabulkan gu
gatan provisionil. Contoh gugatan provisionil.ialah dalam 
gugatan dalam perceraian, isteri mengajukan gugatan pro

visionil, agar selama proses berjalam suami tetap membe
rikan naifkan untuk hidupnya, Dalam hal gugatan dikabulkan, 
meskipun suami mengaju^an perlawanan atau banding, putusan 
provisionil tetap dilaksanakan.

Ad. 4. Syarat selanjutnya ialah sengketa mengenai 
hak rr.xlik, titik berat adalah adanya bezit. Bezit diarti- 
kan oleh Subekti sebagai jtedudukan berkuasa yaitu suatu 
keadaan yang mana seseorang raenguasai barang laksana seba
gai pemilik, meskipun belum tentu orang itu sebagai pemi* 
lik sesungguhnya, tetapi dalam penglihatan masyaraKat ia 
dianggab sebagai pemilik, karena nampaklah memang sebagai 
pemilik.®

20
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Sering kali terdengar pertanyaan, apakah suatu gu- 
gatan warisan adalah merupaKan suatu persoalan hak milik? 
Untuk menjawab pertanyaan seperti itu baiklah kami kutip- 
kan pendapat dari Hetnowulan Sutantio dan iskandar Oerip- 
kartawinata, dalam hal ini perlu ditinjau pasal 180 ayat 
1 HIR dalam tesk Belandanya yang menyebut nin geschillen- 
van a.w. yang mengatur perihal "bezit1. oelaslah disini 
tidak disebut Min zaken erfrecht11 (mengenai persoalan wa
risan) .

Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan, bah
wa dalam persoalan warisan yang menyangkut tanah milik 
yang selama bertahun-tanun dikuasai pihak tergugat, putu
san tidak dapat diberikan dengan ketentuan uitvoerbaax 
bij voorraad. Akan tetapi apabila persoalan warisan itu 
menyangkut sebidang tanah atau sawah yang semula dikuasai 
penggugat, dapat dibuktikan bahwa penggugat yang "memili- 
ki" tanah atau sawah tersebut kemudian diambil-alih ter
gugat, maka putusan dapat diberikan dengan ketentuan uit
voerbaar bij voorraad.^

Oleh karena itu hendaknya hakim lebih berhati-hati 
sebelum menjatunKan putusan dengan ketentuan dapat dilak- 
sanakan terleoih daiiulu, apaoila meri&en8i hak rnilik.

21

SubeKti, Poitok-pokok Hukum Benda, cet. XV, Inter- 
masa, Jakarta, l^bO, h.63.

Q^Retnowulan Sutantio dan ISKandar Osripkartawinafea 
.op. cit., h. 94.
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Mengenai kewenangan menjalankan atau menjatuhkan 
putusan uitvoerbaar bij voorraad ialah kaiau dilihat pasal 
180 ayat 1 HIR yang bunyin^a, ketua pengadilan negeri da
pat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu 
biarpun ada perlawanan atau bandingan, ..., maka jelaslah 
bahwa yang berwenang menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij 
voorraad adalah pengadilan negeri karena dalam pasal ter
sebut sudah secara jelas disebutkan, demikian juga kalau 
dihubungkan dengan pasal 125 hIR dan 129 ayat 4- KIR maka 
hanya pengadilan negri yang dapat menjatuhkan putusan ke
tentuan uitvoerbaar bij voorraad.

Bagaimana dengan pengadilan tinggi apakah juga ber
wenang ?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu 
dilihat dalam undang-undang tentang peradilan ulangan di 
Jawa dan Madura yakni undang-undang nomor tahun 1947 dida- 
la pasal-pasalnya tidak ,ada yang mengatur tentang kewena- 
ngan dari pengadilan tinggi untuk rnenggunakan lembaga uit
voerbaar bij voorraad tersebut.

Kalau melinat isi tentang undang-undang tersebut 
diatas maka mestinya pengadilan tinggi tidaKa berwenang 
menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad, tetapi dalam 
praktek putusan tersebut pernah dijatuhkan oleh pengadilan 
tinggi Surabaya yang dimuat oleh inajalah tempo nomer 41 
tahun xIV 8 desember 1984*^

22

KKsekuai bebelum vonis* Tempo., Desember 1984,
h. 24-25.
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Bagaimanakah dengan raahkamah Agung apakah berwe - 
nang menjatunkan putusan uitvoeroaar bij vorrraad? Putusan 
dalara tingKat Kasasi adalah merupakan putusan yang terakhir 
dalam tingkat peradilan di Indonesia maka putusan tingkat 
kasasi maupun Mahkamah Agung adalah sebagai putusan akhir. 
Sehingga semua putusan itu dengan sendirinya merupakan ke
kuatan hukum ^ang tetap, oleh sebab itu putusan Kahkamah 
Agung sudah dapat dilaksanakan untuk ditinjau kembali. Da*- 
ngan demikian dapat tiitarik kesimpulan bahwa Kahkamah A, - 
gung tidak berwenang menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij v- 
voorraad karena putusan Mankajnah Agung sudah mempunyai ke
kuatan yang tetap.

23
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BEBERAPA AKIBAT PUTUSAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD
BAB III

1. Pelaksanaan Uitvoerbaar Bij Voorraad dan Kesulitannya
Didalam suatu sengketa perdata yang telah diakhiri 

dengan suatu putusan dan mempunyai kekuatan pasti, maka 
putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Su
atu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak da
pat dilaksanakan atau dijalankan. Oleh karena itu putusan 
hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan un
tuk dilaksanakan e.pa yang ditetapkan dalam putusan itu se
cara paksa oleh alat-alat negara.

Tidak semus. putusan hakim dapat dilaksanakan dalam 
arti kata. yang sebenarnya, ;yaitu secara paksa oleh pengadi
lan. Yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan condemnatoirr 
yaitu putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, dimana 
tergugat dihukum untuk menyerahkan atau membayar hutang. 
Sedangkan putusan declaratoir (putusan yang bersifat mene- 
rangkan), dan putusan constitutif (putusan yang meniadakan 
suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum 
yang baru)f tidaklah memerlukan sarana pemaksa untuk melak- 
sanakan karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, 
maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan 
atau kesediaan dari pinak yang dikalahkan oleh karena itu 
tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankan- 
nya.

24
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Menurut pasal 33 ayat 3 undang-undang nomor 14 ta
hun 1974 pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara per- 
data dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh 
ketua pengadilan negeri serta dihadiri oleh 2 ofiang saksi.

Dengan demikian bagaimanakah pelaksanaan putusan 
uitvoerbaar bij voorraad tidak diatur secara khusus akan 
tetapi pelaksanaannya termasuk keputusan hakim dalam feidang 
perdata umujnriya, sehingga pelaksanaannya menurut ketentuan 
tentang menjalankan keputusan hakum yang diatar didalam HIR 
mulai pasal 195 sampai pasal 224. Putusan dilaksanakan di
bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang mula-mula memu- 
tus perkara tersebut.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarlsa- 
winata ada tiga macam eksekusi yang dikenal oleh hukum aca
ra perdata yaitu :
a. Eksekusi dimana seorang dihukum membayar sejumlah uang.
b. Eksekusi dimana seorang dihukum untuk melaksanakan sua- 

perbuatan.
c. Eksekusi riil yang dalam praktek banyak dilakukan teta

pi dalam HIR tidak mengatur.11
Ad. a. Bila ada seorang dikenai hukuman untuk mem- 

bayar sejumlah uang tetapi bila orang itu cnggan menjalan-

25

11Retnowulan Sutantoi dan Iskandar Oeripkartawinata, 
op. cit. h. 99
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kan dengan sukarela sampai habis waktu yang ditentukan o- 
leh ketua pengadilan negeri yaitu 6 hari, maka orang yang 
dimenangkan tadi dapat wemohon Daik dengan lisan maupun 
tulisan kepada ketua pengadilan negeri supaya menjalankan 
keputusan itu. Lalu ketua pengadilan negeri memerintahkan 
melalui surat supaya disita (dibeslag) sekian oarang ber
gerak dan jika barang bergerak tadi tidak mencukupi atau 
tidak ada maka disita oarang tidak bergerak kepunyaan o- 
rang yang diKalahkan itu, seningga mencukupi untuk memba- 
yar jumlah uang yang tertera dalam putusan nakim tersebut 
ditambah dengan semua ongkos-ongkos untuk menjalankan pu
tusan tersebut. Kecuali. oarang-barang oenar-uenar diperlu- 
kan untuk kelangsun&an hidupnya, seperti alat-alat untuk 
jnelaKukan pekerjaan sehari-hari.

Jadi yang diprioritaskan untuk disita adalah ba- 
ran^-oarang bergerak, baru kalau barang bergerak tidak ada 
atou tidak mencukupi maka oarang tidak bergerak disita.

Setelah disita kemudian barang-barang itu dilelang 
sa-.f-’-pai mencukupi jumlah uang yang ditetapKan oleh putusan 
nfi.i-:i:n ditambah dengan oiaya perkara dan biaya menjalankan 
putusan itu.

Penggugat yang merasa khawatir bahwa selama pemerik 
saan perkara, tergugat berrnaksud buruk yaitu dengan meni- 
tipKan maupun menjual barang apabila putusan dilaksanakan 
ter6u£at tidak mempunyai apa-apa lagi, akibatnya putusan 
itu tidak ada artinya. Oleh karena itu HIR dalam pasalnya
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227 dan 22b HIR mengatur cara untuk menghindarkan maksud 
buruk tergugat ^aitu dengan membuka kemungkinan bagi peng
gugat untuk memohon supaya barang-Darang miIlk tergugat 
baik yang bergerak maupun janc tetap disita lebih dahulu. 
Penyitaan ini dineunakan sita jaminan atau conservatoir be- 
slag.

Apabila sita itu dilakukan atas barang-barang milik
penggugat sendiri* yang barangnya berada atau dikuasai o-
leh tergugat maka sita demikian dinamakan sita revindica-
toir yang diatur dalam pasal 226 HIR atau pasal 271 RBg.

Sita conservatoir maupun sita rivindicatoir sangat
baik dijalankan karena berguna untuk melindimgi penggugat
sendiri dari maksud buruk tergugat yan^ in^in meloloskan
dari sanksi-sanksi hukum dan pelaksanaannya f demikian A -

1 2teng, Afandi dan Wahyu Afandi. Dapat divi-,-,.Vi;.x:sn bagaima-
na pedihnya seorang penggugat dalam menempi-.. *sananya men-
cari keadilan men jadi sia-sia karena ia di. .• •« n tergugat
selain itu ia harus bersabar menunggu sair.̂- ?iesainya
proses perkara yang memakan waktu yang c u k : • Setelah
putusan diperoleh dalam pelaksanaannya ia ... karena
tergugat sudah tidaK mempunyai barang-bara^ .■gi untuk

1 3memenuhi kerugiannya.
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Ad. b. Pelaksanaan bagi pihak yang dikalahkan di- 
hukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya 
memperbaiki pager yang telah dirusaknya baik dengan seng- 
aja maupun tidak. Ini diatur oleh pasal 225 HIR atau pasal 
259 RBg. Eksekusi ini apabila tidak dilaksanakan oleh pi
hak yang dikalahkan maka pengadilan negeri atas permohonan 
pihak penggugat dapat menetapkan sejumlah uang sebagi peng- 
ganti kerugian dari pekerjaan yang tidak dapat dilaksana
kan, yang dapat menilai besarnya penggantian ini adalah pe
ngadilan negeri yang bersangkutan. Apabila tergugat tetap 
tidak mau melaksanakan atau menjalankan putusan ini maka 
ketua pengadilan negeri menjalankan eksekusi yang diatur 
oleh pasal 196 dan pasal 197 HIR.

Ad. c. Eksekusi riil, eksekusi ini tidak diatur da-
lam HIR maupun RBg, tetapi diatur dalam pasal 1033 RV
yang berbunyi:

Jikalau putusan nakim yang memerintahksn pengosongan 
suatu oarang ^ang tic&k bergerak, tidak dipenuhi oleh- 
ora.ng ysng dihukum, maka Ketua &Kan memerintahttan de - 
n&an surat kepada seorang jurusita supaya den&an ban- 
tuannya alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan 
oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala 
barang kepun^aannya.

Contah eksekusi riil adalah tentang pengosongan sebuah ru- 
mah, yang harus mengosongKan atau meninggalkan rumah ada
lah pihak .yang dikalahkan beserta sanak keluarganya. Apa
bila sebagian rumah tersebut disewakan maka orang yang me- 
nyewa tadi tidak diharuskan meninggalkan rumah, karena se- 
belum terjaai pensitaan sudah terjadi sewa menyewa. Apa.bi-
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la rumah atau tanan terseout disewakan setelan berita aca
ra pensitaan diumumkan maka telah melanggar ketentuan yang 
termuat dalam pasal 19^ HIR sehingga perjanjian sewa-menye- 
wa batal derni huKum. Tetapi pengosongan rumah tersebut ti
dak dapat lengsmng diicosongkan begitu saja, harus perjanji
an sewa-menyewa dahulu yang harus dibatalkan.

Menurut Ateng Afandi dan wahyu Afandi, eksekusi ri- 
il ini dalam HIR dan RBg hanya pada penjualan lelang yang 
disebut dalam pasal 200 ayat 11 hIR atau pasal 215 ayat
11 RBg, yaitu perintah dengan oantuannya panitera pengadi
lan dan jika perlu ju*.a dengan bantuannya alat kekuasaan 
negera, barang tid^K oerf_erak yang telah dijual lelang, di- 
kosongkan .olen oran*. dijuel barangnya tersebut. Mes
kipun eKsekusi riil a;.rj putusan uakim tidak dikenal dalam 
HIR atau RBg, ekseK.û .i u,.:i_<ian adalah lazim dijalankan 
oleh pengadilan seĵ is ,ua oerdasarkan atas kebutuhan 
praktek."^

mengenai Kesu;a .»ang timbul dari pelaksanaan uit
voerbaar bij voorraac ; ■ .-hi dengan dikeluarkannya Surat 
Edaran mahkamah A&un^ 13 xahun 1964 yang isinya an-
tara lain agar hakim seaapat mungKin jangan menjatuhkan 
putusan yang dapat dijelan*.an lebih dahulu, akan tetapi
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apabila putusan terlanjur dijaturutan nendaknya putusan 
itu jangan dilaksanaKan apabila terhadap putusan itu dimim- 
j;akan banding. Kalau mungkin putusan itu toh dijalanican 
pelaksanaannya haurs mendapat ijin atau persetujuan Mah- 
kamah Agung.

Jadi dengan adanya Surat .fcdaran Mahkamah Agung No
mor 13 Tahun 1964, jarang sekali perkara yang diputu de _- 
ngan uitvoerbaar bij voorraad kalau toh diputusKan pelak
sanaannya harus mendapat ijin dahulu dari mahkamah Agung. 
Permintaan ijin atau persetujuan tersebut kebanyakan di- 
tangguhkan seningga putusan tersebut tidak dapaj -dilaksa
nakan.

Pada tanun 1969 diKeluarican iagi ourat adaran Mah- 
kamah Agung Nomor 5 yang isinya antara lain pelaksanaan 
dari putusan uitvoerbaar bij voorraad tidak lagi ijin atau 
minta persetujuan pada Mahkamah Agung vseperti yang tercam- 
tum dalam oEMA No. 13 Tahun 1964; tetapi harus memin$a per
setujuan kepada ketua pengadilan ting&i yang bersangkutan 
untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutus dapat atau 
tidaknya permintaan persetujuan yang, dimaksud dikabulkan.

Demikian juga tahun 1971 olen Mahkamah Agung dike- 
luarkan surat edarannya nomor 03 tanun 1971 yang isinya 
mengang&ap pengadilan negeri sudan dapat dipercaya untuk 
menjalankan putusan uitvoerbaar bij voorraad, dan mencabut 
Surat Edaran Mankarnah Agung Nomor 13 Tahun 1964 dan Surat
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Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1969, serta Mahkamah 
Agung meminta kepada ketua dan hakim pengadilan negeri un
tuk sungguh-sung^uh mengindahkan syarat-syarat yang tercan- 
tum dalam pasal 160 ayat 1 HIR atau pasal 191 ayat 1 RBg. 
Apabila terdapat kekeliruan yang aenyolok,' Mahkamah Agung 
bwdasarkan kekuasaan yang ada padanya. untuk mengawasi ja- 
lannya peradilan yang baik begitu puja pengadilan tinggi 
berdasarkan pelimpanan wewenang tersebut seialu dapat me- 
merintahkan penundaan putusan pengadilan negeri.

Jadi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 
1971 nemberi kelonggaran bagi hakim pengadilan negeri un^ 
tuk menjatunkan putusan uitvoerbaar bij voorraad dan melak- 
sanakannya, Hanya jiada ketentuan .yang menyolok saja Kahka- 
mah Pf.ung dan pengadilan tinggi dapat melakukan penundaan 
pelaksanaan putusan pengadilan negeri.

Selanjutnya pada tahun 1975 dikeluarkan lagi Surat 
ifiaran Nomor 06 Tahun 1975 yeng isinya antara lain, hakim 
::i;/-inta tidak ruenjatuhkan keputusan uitvoerbaar bij voor- 
n.c-d, walaupun syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 180 
aytt .L HIR atau pasal 191 ayat 1 RBg terpenuhi. Hanya da — 
.L-rJn hal-hal yang tidak dapat dihindarkan keputusan demiki- 
an yang sangat eksepsional sifatnya yang dapat dijatuhkan.

Diintruksikan pula terhada.p pengadilan negeri yang bersang- 
kutan agar dalam hal permohonan penundaan eksekusi, maka 
dalam waktu dua minfofcu setelah keputusan tersebut diucap - 
Kan narus mengirimkan saliaan keputusannya kepada pengadi-
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Ian tinggi.
Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1975 ini memperketat lagi, 
hakim yang menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad 
Surat Edaran Mahkamah Agung ini, dipertegas lagi dengan di- 
keluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1978 
yang isinya antara lain ditegaskan kembali kepada hakim 
pengadilan negeri supaya tidak menjatuhkan lagi putusan 
uitvoerbaar bij voorraad dalam pasal 180 ayat 1 HIR atau 
pasal 191 ayat 1 RBg telan dipenuhi. Hanya dalam hal-hal 
yang tidak dapat dihindarican, keputusan demikian yan^ 
ngat eksepsional sifatnya dapat dijatuhksn. Dalam rangka 
pengawasan oler̂  Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi ter
hadap ketepatan putusan uitvoerbaar bij voorraad yang di- 
jatmhkan hakim pengadilan negeri, maka dalam waktu dua 
rainggu setelah diucapkan keputusan tersebut, pengadilan 
negeri yang bersangkutan harus mengirim salinan keputusan- 
nya kepada pengadilan tinggi dan tembusannya kepada Mah
kamah Agung. Jadi Surat Edaran Mahkamah Agung selain mem- 
p«rt<agas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1975 
juga memperketat lagi putusan uitvoerbaar bij voorraad, 
yaitu tentang salinan putusan yang harus dikirim kepenga- 
dilan tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.

Setelah diadakan studi lapangan dengan melakukfcn . 
wawancara dengan hakim I Made Tara, maka akibat adanya su- 
rat Edaran-Mahkamah Agung tersebut dalam praktek peradilan
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mulai tafciun 1978 sampai tanun 1984 sedikit sekali gugatan
yang meminta supaya putusan yang dapat dilaksanakan lebih
dahulu itu dikabulkan. Kalau ada yang dikabulkan, tidak
semua putusan itu dapat dilaksanakan karena harus memohon
kepada ketua pengadilan tinggi, dan biasanya pengadilan
tinggi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03
Uahun 1978 hampir selalu qienangguhkan pelaksanaan putusan

ISuitvoerbaar bij voorraad. ^
Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung tidak bertentang- 

an dengan undang-undang yang berlaku yaitu HIR ? Sedangka.n 
pada asasnya suatu produk nukum yang lebin tinggi. Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut diatas maka perlu ditinjau su- 
sunan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Maje 
lis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX Ta.nun 1966 
junto Ketetapan Majelis Pertausyawarwtan Rakyat Sementara 
Nomor V Tahun 1973 yaitu:
Undang-undang Dasar 1945 
Ketetapan MPR
Undang-undang atau peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
undang
Peraturan pemerintan 
Keputusan Presiden
Peraturan-peraturan pelaksana•lainnya seperti:
Peraturan Menteri

15̂Wawancara dengan nakim I Made Tara tgl 19 Nop 
1985 ___ _ -- '

M t L 1 K-
t»bKPUSTAK.AAN 

* UwlVERSlTAS AIRLANGGA 
*11 R A B A Y A  _
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' Intruksi Menteri 
Dan. Iain-lain

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Su
rat Edaran Mahkamah Agung adalah diluar susunan perundang 
undangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawara
tan Rakyat Sementara Nomor XX Tahun 1966. Kalau dilihat 
dari isinya Surat Edaran Mahkamah Agung juga tidak menge- 
sampingkan undang-undang yang berlaku yaitu HIR. Akan te
tapi Surat Edaran Mahkamah Agung hanya memperketat terha- 
dap putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, dalam rang- 
ka pengawasan terhadap jalannya peradilan di Indonesia Se- 
perti yang termaksud dalam undang-undang nomor 13 tahun 
1965 pasal 47 ayat 2 bunyinya: "Mahkamah Agung melakukan 
pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dalam se- 
mua lingkungan peradilan diseleng^arakan dengan seksama 
dan sewajarnya". Demikian juga pengawasan Mahkamah Agung 
disebut dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 pasal 10 
ayat 4 yang bunyinya: ’'Mahkamah Agung melakukan pengawasan 
tertinggi atas pcrbuatan pengadilan lain, menurut ketentu
an yang ditetapkan dengan undang-undang".

Jadi kegunaan Surat Edaran mahkamah Agung ini hanya 
ditujukan untuk pengawasan ternadap peradilan di Indonesia 
supaya berjalan dengan sewajarnya karena Mahkamah Agung 
merupakan pengadilan tertinggi negara.
2. KESULITAN YANG TIMBUL AKIBAT PUTUSAN UITVOERBAAR BIJ
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putusan uitvoerbaar bij voorraad biasanya diputus 
untuk mempercepat proses perkara dengan biaya ringa serta 
dilakukan dengan sederhan, akan tetapi apabila putusan 
uitvoerbaar bij voorraad ini dibatalkan oleh pengadilan ti
nggi atau Mahkamah Agung justou aKan menimbulkan kesulitan 
Kesulitannya adalah apabila barang yang telah dieksekusi 
tersebut sudah dipindah tangankan xepada pihak ketiga. maka 
oarang tersebut sulit sekali ditarik kembali bahkan tidak 
dapat ditarik kembali. Karena pihak ketiga ini membeli da
ri lelang yang diadakan oleg pengadilan, maka pihak ketiga 
telah dilindungi. Kalau pihak ketiga tidak member! lelang 
yant diadakan oleh pengadilan, maka pihak ketiga tadi ti
dak dilindungi, dan barangnya dapat ditarik kembali tetapi 
tentu saja pihak Ketiga mempertahankan barangnya yang tei 
lah dibelinya, dengan demikian justru akan menimbulkan 
sengketa lagi sehingga perKara menjadi berbelit-belit, me- 
makan waktu yang cukup lama dan biaya yang bertambah banyak.

Jadi kesimpulannye barang .yang telah dieksekusi ter
sebut tidak dapat ditarik kembali. Menurut hakim I Made Ta
ra biasanya barang yang tidak ditariic kembali terseuut di- 
ganti dengan uang.^^ Sehingga putusan uitvoerbaar bij voo-- 
rraad menimbulkan Ketiaak-pastian liukuin dan tidak memuas - 
kan bagi masyarakat yan̂ , mencari Keadalan serta kepercaya- 
annya terhadap kemampuan lemoaga peradilan tersebut dalam
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raenangani perkara-perkar perdat yang dia^uksn kepadanya 
menjadi berkurang.

Untuk itu perlu analisa pemecahaanya yaitu:
1. Hakim dapat menetapkan menolak perraohonan penggugat un
tuk dilaksanakan lebih dahulu, tentang tergugat agar me- 
ninggalkan rumah yang ditempatinya, apabila hakim berdasar- 
kan pengetahuannya sendiri mengetahui bahwa penggugat ada
lah orang yang Kaya yang mempunyai oeberapa rumah sedang- 
kan tergugat sangat menuerita hidupnya.
2. Perintah tentang pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij- 
voorraad dapat disertai dengan perintan kepada pihak yang 
berkepentingan untuk memberikan jaminan supaya nantinya 
kalau dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah A- 
gung barang yang telah dieKsekusi sebelumnya dapat di kem- 
balikan seperti keadaan sernula.
3. Haiim pengadilan negeri apatoila hendak menjatuhkan pu
tusan uitvoerbaar bij voorraad harus benar-benar memenuhi 
syarat-syarat yang ditentu«can undang-undang dan adanya ke- 
pentingan yang sangat mendesak yanjg memerlukan pelaksaaaan 
segera. Misalnya, perkara tentang sengketa buah-buahan yang 
kalau tidak cepat dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau 
oleh Mankaman Agung bisa diganti dengan uang, Juga terha- 
dap perkara-perkara hutang piutang yang nilainya kecil te
tapi jaminannya besar, misalnya sengketa hutang-piutang 
dengan uilai uang sebesar Kp. 100.000,- tetapi dengan jami- 
nan sebuan mobil yang harganya leoih dari Kp. 2.000,000,-
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(dua juta rupiah).
4. Hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan uit- 
voer bij voorraad selain memenuhi syarat-syarat yang terda
pat dalam undang-undang namun hakim juga harus yakin benar 
banwa putusannya tinggi atau Kasasi ke mahkamah Agung ti
dak dibatalken tetapi justru se'oaliknya yaitu diK.uatiCen.
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BAB XV 
K.ESIMPULAN DAK SARAN

38

1. jtesimpulan.
1. HIR maupun RBg tidak memberikan pengertian tentang "uit
voerbaar bij voorraad". Meskipun demikian dapat dita.rik 
kesimpulan bahwa "uitvoerbaar bij voorraad" adalah suatu 
putusan hakim yang dapat dilaksanakan lebih danulu, meski
pun ada perlawanan maupun banding serta kasasi. HIR dalam 
pasalnya 180 ayat 1 atau pasal 1^1 ayat RBg hanya mengatur 
syarat-syarat dijatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad.
2. Didalam pasal 54 a an 55 RV just.ru mengatur "uitvoerbaar 
bij voorraad" secara leoih terperinci dari pasal 180 ayat 
1 HIR atau pasal 191 ayat 1 RBg.
3. Hakim pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan uit
voerbaar bij voorraad selain memenuhi syarat-syarat yang 
tercantum dalam pasal lbO ayat 1 HIR atau pasal 190 ayat 
1 RBg juga harus meliriat danulu perkara itu apakah sangat 
mendesak sekali atau tidak, kalau mendesak sekali untuk 
cepat diputus maka baru dapat diputus uitvoerbaar bij vo
orraad.
4. Yang berwenang menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij vo
orraad adalah pengadilan negeri tetapi dalam praktek pe
ngadilan tinggi juga dapat menjatuhkan putusan uitvoerbaar 
bij voorraad dan putusan itu sudan dikuatkan oleh Mahkamah
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Agung melalui fatwanya (petunjuk untuk dijadikan pedoman) 
sehingga sudah menjadi Yurisprudensi.
5. Pelaksanaan dari putusan uitvoerbaar bij voorraad bia
sanya mengalami kesulitan karena harus meminta persetujuan 
dahulu dari ketua pengadilan tinggi dan oleh pengadilan 
tinggi biasanya selalu ditangguhkan.
6. Putusan uitvoerbaar bij voorraad adalan merupakan proses 
yang sangat sederhana, dengan ongkos yang ringan dan waktu 
yang singkat apabila putusan itu tidak dibatalkan oleh pe
ngadilan yang lebih tinggi, tetapi apabila putusan itu di
batalkan oleh peradilan yang lebih tinggi maka akan menim
bulkan kesulitan untuk mengembalikan barang yang sudah di
eksekusi seperti keadaan semula, sehingga menimbulkan keti- 
dak-pastian nukum itu sendiri.
7. Putusan uitvoerbaar bij voorraad ini tidak diperlukan 
apabila peradilan itu dilaksanakan sesuai dengan asas pe - 
radilan sederhana, o«pat dan biaya ringan.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung tidaklah melarang dijatuh- 
kannya putusan uitvoerbaar bij voorraad tetapi hanya menga- 
wasi supaya peradilan di Indonesia itu diselenggarakan de
ngan seksama dan sewajarnya.
2. Saran
1. Hakim pengadilan negeri didalsm menjatuhkan putusan uit
voerbaar bij voorraad berhati-hati setcali karena kalau pu- 
tusannya itu nantinya dibatalkan oleh pengadilan tinggi 
atau oleh Mahkamah Agung akan menimbulkan dampak yang nega-
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til' terhadap masyarakat maupun terhadap hukum itu sendiri.
2. Dilakukan kontrol ketat oleh pengadilan tinggi maupun 
Mahkamah Agung disertai sanksi-snksi terhadap hakim yang 
menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad, apabila pu- 
tusannya nantinya oleh peradilan yang lebih tinggi.
3. Dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan 
atau perundang-undangan .yang ada untuk menghindarkan ke- 
simpang-siuran dalam pelaksanaan tugas supaya masyarakat 
tidak resah serta demi untuk kepastian hukum itu sendiri.
4. Perlu dilakukan penataran kepada hakim dan ketua penga- 
dilsn diseluruh Indonesia untuk mendidik dan peningkatkan 
mental, moral serta ketrampilan dalam memutus perkara.
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