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A. Latar Belakang Masalah 

 Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dimana 

salah satu sistem pemerintahan negara kita mengharuskan bahwa kekuasaan 

negara dibatasi dan berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan 

belaka. Negara hukum juga berarti hukum memegang peranan penting dalam 

kehidupan kenegaraan. Hal ini kita ketahui dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan 

yang menegaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah negara hukum “, ini juga 

berarti bahwa pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum 

dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak tak terbatas), sehingga 

segala sesuatunya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Hukum bukanlah sekedar pedoman untuk dibaca, dilihat dan diketahui 

saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Sedangkan tujuan dari 

dibentuknya hukum itu sendiri tidak lain adalah untuk mencapai salah satu cita-

cita negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, aman, tenteram, 

damai, bahagia dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai cita-cita luhur Negara 

Indonesia. Hal ini bukan saja bertujuan agar kepentingan-kepentingan rakyat atau 
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hak asasi manusia dapat terjamin atau terjaga terhadap kemungkinan tindakan 

sewenang-wenang dari penguasa yang sedang berkuasa atau memerintah, akan 

tetapi mempunyai maksud apabila terjadi perselisihan atau persengketaan yang 

terjadi di antara anggota masyarakat Indonesia haruslah di selesaikan menurut 

aturan yang berlaku.   

Namun dalam mencapai tujuan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu 

berjalan seperti apa yang telah diharapkan, akan tetapi banyak hambatan atau 

kendala serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan 

bermasyarakat tersebut. 

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang 

mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada 

kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan yang mana dapat 

menimbulkan suatu perselisihan/sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut, 

mereka mencari jalan untuk mengadakan  suatu tata tertib, yaitu dengan membuat 

ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat 

agar dapat terjalin keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaidah 

hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku 

sedemikian rupa sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan merasa 

terjaga dan terlindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka 

kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.  

Salah satu konsepsi modern tentang hukum menyatakan bahwa hukum 

merupakan mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan yang ada 

dalam masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga utama yang menjadi 

pendukung dari mekanisme ini, dan di dalam lembaga inilah sengketa-sengketa 

atau perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan, 

sehingga tidak terjadi perselisihan yang membahayakan. Pengadilan diharapkan 

dapat memutuskan setiap perkara yang dihadapinya dengan cara dan putusan yang 

seadil-adilnya, tetapi pengadilan bukan merupakan satu-satunya pilihan dalam 

menyelesaikan suatu sengketa atau perselisihan. Pengadilan digunakan sebagai 

pilihan terakhir apabila para pihak yang bersengketa sudah tidak dapat 

menemukan kata sepakat dalam menyelesaikan persengketaannya melalui jalan 
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damai. Di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

menyatakan bahwa dalam perkara perdata pengadilan hanya bersifat membantu 

mengatasi serta menyelesaikan persengketaan yang terjadi, hal ini berarti bahwa 

pengadilan bukan merupakan suatu tempat yang mutlak untuk menyelesaikan 

sengketa atau perkara akan tetapi tergantung pada masing-masing pihak yang 

bersengketa. 

Lembaga Peradilan (Pengadilan) adalah lembaga yang bertugas dan 

berwenang untuk menyelesaikan perkara, baik perkara pidana maupun perkara 

perdata. Sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  

tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) menegaskan 

bahwa : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (ayat (1)). 

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian 

perkara perdata secara perdamaian (ayat (2)). Khususnya dalam perkara perdata, 

lembaga peradilan sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan, 

maka jika di antara mereka timbul persengketaan dan tidak dapat menyelesaikan 

sendiri, maka sudah menjadi tugas dan wewenang lembaga peradilan (Pengadilan 

Negeri) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap sengketa perdata 

yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal itu sesuai dengan pasal 5 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam perkara perdata pengadilan membantu 

para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan 

dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 

ringan.”     

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya 

bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk 

putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri 

persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukumnya dari 

sengketa tersebut.  
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Pada dasarnya hukum acara perdata hanya di peruntukkan guna menjamin 

ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada 

umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam 

hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau 

menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak 

seseorang (Sudikno Mertokusumo, 2002:2). Hukum acara perdata juga disebut 

hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan 

mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

perdata sebagaimana yang di atur dalam hukum perdata materiil. Dalam 

pengertian konkritnya hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya 

mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan memutuskannya. 

Di dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu telah 

dilanggar disebut sebagai penggugat, sedang bagi orang yang di tarik ke muka 

pengadilan karena ia dianggap telah melanggar hak seseorang atau beberapa orang 

itu disebut sebagai tergugat. Apabila di antara mereka terdiri dari banyak 

penggugat atau banyak tergugat, maka mereka disebut sebagai penggugat I, 

penggugat II, dan seterusnya. Demikian pula apabila ada banyak tergugat, maka 

disebut dengan tergugat I, tergugat II, dan seterusnya. Sebagaimana telah 

dikemukakan bahwa penggugat adalah seseorang atau beberapa orang yang 

“merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar 

haknya itu sebagai tergugat atau para tergugat dalam suatu perkara kedepan 

hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik sengaja dipakai disini 

oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguh-sungguhnya melanggar 

hak penggugat (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata , 1995:2-3). 

Setiap penggugat dalam perkara perdata, senantiasa mengharapkan agar 

gugatannya dikabulkan oleh hakim dan putusannya dapat direalisasikan. 

Kemungkinan meskipun penggugat menang, putusannya tidak dapat 

direalisasikan sebab ketika perkaranya sedang disidangkan atau selama 

perkaranya belum dijalankan, tergugat telah mengalihkan, memindahtangankan 

atau menggadaikan harta kekayaannya kepada orang lain, sehingga penggugat 

hanya menang di atas kertas tanpa bisa mendapatkan hasil yang riil. 
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Karena adanya kekhawatiran dari pihak yang menang dalam hal ini 

penggugat apabila pihak yang kalah enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi 

putusan dimana pihak yang kalah dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka 

untuk mengatasi kekhawatiran tersebut hukum acara perdata mengenal adanya 

lembaga sita. 

Undang-Undang memberi kesempatan kepada penggugat untuk 

mengajukan permohonan sita atas harta sengketa kekayaan tergugat. Penyitaan 

atau beslag memberi jaminan kepada penggugat jika gugatannya menang bahwa 

kelak gugatannya tidak akan hampa atau illusoir pada saat putusannya dieksekusi 

atau dijalankan. 

Pengertian Sita Konservatoir menurut pasal 227 H.I.R (Herzeine Inlandsch 

Reglement) adalah suatu penyitaan yang dilakukan terhadap barang-barang milik 

debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sebelum dijatuhkannya 

putusan oleh hakim atau sudah ada putusan tetapi putusan tersebut belum bisa 

dijalankan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Penyitaan yang banyak ditemukan dalam praktek pengadilan dan 

mengalami kecenderungan kenaikan permohonan yang masuk pada pengadilan 

negeri adalah sita jaminan. Sepintas lalu, hampir tidak ada perbedaan antara 

conservatoir beslag (sita jaminan) dengan executorial beslag (sita eksekusi). Pada 

hakikatnya keduanya sama-sama bertujuan menjamin pemenuhan “kepentingan” 

penggugat, supaya gugatannya tidak illusoir (hampa). Tata cara pemaksaan 

perampasan harta guna mencapai tujuan penjaminan kepentingan penggugat baik 

dalam conservatoir beslag maupun dalam executorial beslag sama-sama 

dilakukan dengan paksa oleh pengadilan atas permintaan pihak penggugat. Letak 

perbedaannya yang paling pokok adalah pada tahap proses pemeriksaan perkara. 

Pada conservatoir beslag, tindakan paksa perampasan harta untuk ditetapkan 

sebagai jaminan kepentingan penggugat dilakukan pada saat proses pemeriksaan 

perkara. Sedang pada executorial beslag penyitaan yang bertujuan menempatkan 

harta kekayaan tersebut sebagai jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang 

kepada penggugat dilakukan pada tahap proses “perkara yang bersangkutan sudah 
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mempunyai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan 

penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi”. 

Sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan di atas harta 

kekayaan tergugat dengan sendirinya mengecualikan dan menghapuskan tahap 

proses sita eksekusi (executorial beslag). Sita eksekusi baru merupakan tahap 

awal proses eksekusi dalam pembayaran sejumlah uang, apabila belum dilakukan 

sita jaminan. Sekiranya sudah diletakkan sita jaminan, tidak diperlukan lagi tahap 

sita eksekusi, karena sita jaminan menurut asasnya otomatis beralih menjadi sita 

eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang 

telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena sita jaminan otomatis mempunyai 

kekuatan hukum executorial beslag, dengan sendirinya tidak lagi diperlukan tahap 

proses executorial beslag.    

Perihal mengenai sita eksekutorial atau executorial beslag diatur di dalam 

pasal 196 H.I.R dan seterusnya, yaitu apabila seseorang enggan dengan sukarela 

memenuhi isi putusan dengan baik maka pihak yang menang dapat memintakan 

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil pihak yang kalah, untuk 

memperingatkan kepadanya supaya memenuhi putusan hakim didalam waktu 

yang ditentukan, selama-lamanya delapan hari. Jika perintah tersebut tidak 

dipenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah kepada Panitera 

Pengadilan Negeri untuk menyita sekian barang yang bergerak dan apabila barang 

bergerak tersebut tidak ada atau tidak cukup, maka akan disita sekian banyak 

barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan, sehingga cukup untuk 

memenuhi pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan 

beserta biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan putusan 

tersebut. Sita eksekutorial mengandung arti untuk menjamin pelaksanaan suatu 

keputusan, barang-barang milik pihak yang kalah dapat dimohonkan ke 

pengadilan untuk disita. 

Hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara perdata 

secara tepat, harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk 

perkaranya sebagai dasar putusannya. Kebijaksanaan dalam mengabulkan sita 

sejak semula harus dilandasi bukti-bukti yang kuat tentang akan dikabulkannya 
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gugatan penggugat. Hal ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian hakim, 

karena tindakan penyitaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul oleh 

tergugat maupun pihak lain yang ikut berperkara sehingga pihak yang tidak ikut 

berperkara tersebut (pihak ketiga), ikut merasa dirugikan atas suatu putusan yang 

dijatuhkan oleh hakim dalam suatu sengketa perdata. 

Berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), 

pada asasnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara saja dan 

tidak mengikat pihak ketiga. Tetapi ada kalanya dalam suatu perkara atau 

sengketa perdata tidak hanya menyangkut kepentingan kedua belah pihak yang 

berperkara saja, tetapi juga menyangkut kepentingan pihak ketiga yang tidak ikut 

dalam perkara tersebut. Hal ini banyak ditemui dalam praktek penyitaan karena 

adanya kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaan sita atas barang-barang yang 

bukan milik tergugat tetapi milik orang lain yang tidak ikut  dalam perkara. 

Apabila kita melihat persoalan-persoalan seperti dalam penjelasan tersebut, 

jelaslah bahwa pihak ketiga yaitu orang lain yang tidak bersangkut paut dengan 

suatu perkara perdata, akan mencari jalan keluar untuk melepaskan barang-

barangnya dari penyitaan tersebut. Pihak ketiga yang merasa hak-haknya 

dirugikan atas penyitaan itu dapat mengajukan perlawanan, begitu juga terhadap 

sita eksekutorial yang keliru dalam penetapan dan pelaksanaannya. 

Bagi mereka yang mengerti hukum dan mengerti proses beracara di 

pengadilan mungkin tidak begitu kuatir mengenai masalah tersebut, akan tetapi 

bagi mereka yang sama sekali tidak mengerti mengenai proses beracara di 

pengadilan khususnya mengenai proses sita eksekutorial pastilah sangat kuatir dan 

mungkin saja menganggap pengadilan justru menimbulkan masalah. 

Perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan baik oleh pihak 

ketiga maupun pihak tersita dalam hal ini bertujuan untuk mengangkat 

pelaksanaan sita yang salah yang mengganggu kepentingan haknya. Adanya hak 

untuk mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial mengandung maksud 

bahwa tidak hanya penggugat saja yang terjamin haknya, tetapi juga memberikan 

perlindungan bagi pihak ketiga maupun tergugat atas penetapan dan pelaksanaan 

sita eksekutorial yang salah. Perlawanan terhadap sita eksekutorial dalam praktek 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 8 

peradilan lebih banyak dilakukan oleh pihak ketiga, karena dengan adanya 

kekeliruan dalam penetapan dan pelaksanaan sita eksekutorial itu dia benar-benar 

dirugikan kepentingan haknya. 

 

 

 

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi dengan judul : 

“ PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL (EXECUTORIAL 

BESLAG) OLEH PIHAK KETIGA DALAM PERKARA PERDATA DI 

PENGADILAN NEGERI ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri  Sukoharjo)”  

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka agar arah dan tujuan dari 

penelitian ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan, penulis mengemukakan 

perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Perumusan masalah dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis guna 

melakukan penelitian secara cermat dan tepat. 

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka 

perumusan masalah yang diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut : 

1.   Bagaimanakah pengajuan perlawanan terhadap sita eksekutorial (executorial 

beslag) oleh pihak ketiga di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?  

2.  Bagaimanakah proses pemeriksaan perlawanan terhadap sita eksekutorial 

(executorial beslag) oleh pihak ketiga di Pengadilan Negeri Sukoharjo ? 

3. Akibat hukum apakah yang timbul oleh karena dikabulkannya perlawanan 

terhadap sita eksekutorial (executorial beslag) oleh pihak ketiga tersebut ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memberi arah yang tepat dalam 

proses penelitian yang dilakukan agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang 
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hendak dicapai dan sekiranya dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang 

dikehendaki. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui pengajuan perlawanan terhadap sita eksekutorial 

(executorial beslag) oleh pihak ketiga dalam perkara perdata di Pengadilan 

Negeri. 

b. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perlawanan pihak  ketiga terhadap 

sita eksekutorial (executorial beslag) di Pengadilan Negeri.  

c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul karena dikabulkannya 

perlawanan oleh pihak ketiga terhadap sita eksekutorial (executorial 

beslag).     

2. Tujuan subyektif 

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 

penyusunan    penulisan hukum guna melengkapi persyaratan yang 

diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir, menambah 

kemampuan penulis khususnya dalam penulisan ilmiah di bidang ilmu 

hukum, khususnya hukum Acara perdata. 

c. Guna lebih mendorong cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap 

perkembangan hukum di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang akan dapat diambil dari penelitian ini tidak lepas dari 

tujuan terhadap objek yang diteliti dan langkah-langkah yang seharusnya 

dilakukan dalam mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial (executorial 

beslag) oleh pihak ketiga di Pengadilan Negeri, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi perluasan 

wawasan berfikir tentang Ilmu Hukum pada umumnya dan bidang Hukum 

Acara Perdata pada khususnya. 

b. Sebagai sarana untuk menambah bahan referensi dan memperkuat landasan 

teori serta pengembangannya kearah kesempurnaan Ilmu Hukum Acara 

Perdata.  

 

 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan untuk menambah informasi yang berguna bagi 

pengembangan ilmu pada umumnya dan ilmu hukum acara perdata pada 

khususnya. 

b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang ingin mengajukan 

perlawanan terhadap sita eksekutorial (executorial beslag). 

c. Memperkaya bahan referensi tentang pengadilan yang memutus suatu 

perkara perlawanan terhadap sita eksekutorial (executorial beslag) yang 

dilakukan oleh pihak ketiga.  

 

E. Metode Penelitian  

Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, 

mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan 

secara metodologis serta sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan 

metode-metode yang bersifat ilmiah, sedang sistematis berarti sesuai dengan 

pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah, pelajaran 

yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk research disebut 

metodologi research (Soerjono Soekanto, 1986: 3). 

Sedangkan metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai 

penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok 

pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan 

menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan 
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cara obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian (Winarno Surachman, 

1990 : 26). 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendekatan Penelitian 

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diteliti maka penelitian 

yang dilakukan menggunakan pendekatan sosiologis empiris  

Penelitian yang penulis lakukan adalah termasuk penelitian deskriptif,  

yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya dengan pendekatan secara sosiologis. 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul dan maksud penelitian, maka penelitian mengambil 

lokasi di Pengadilan Negeri Sukoharjo, karena di Pengadilan Negeri 

Sukoharjo terdapat perkara mengenai perlawanan terhadap sita eksekutorial 

yang dilakukan oleh pihak ketiga.  

3. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

dibawah ini : 

a Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau 

lokasi penelitian melalui wawancara dengan sumber data primer, yaitu 

hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim di Pengadilan 

Negeri Sukoharjo; Sutarjo, S.H. 

b Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu sejumlah data yang diperoleh dari keterangan atau 

fakta-fakta yang diperoleh melalui dokumen resmi yaitu berkas perkara di 

Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan nomor perkara 

22/Pdt.V/2001/PN.SKH; Juga sejumlah data yang diperoleh dari 

keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh dari 

literature, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
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4. Sumber Data 

a Sumber Data Primer 

Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak 

yang berhubungan langsung dengan permasalahan tersebut, dalam hal ini 

yang menjadi sumber data adalah keterangan dari salah satu Hakim 

Pengadilan Negeri Sukoharjo; Sutarjo, S.H. 

 

 

b Sumber Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder yaitu sumber data yang secara langsung 

mendukung sumber data primer, dalam hal ini adalah dokumen resmi dari 

Pengadilan Negeri Sukoharjo yaitu berkas perkara nomor 

22/Pdt.V/2001/PN.SKH., dan juga sumber-sumber data lain yang 

mendukung dan melengkapi penelitian ini, yaitu literature, peraturan 

perundang-undangan dan sumber lain yang dapat melengkapi dan 

mendukung penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Di setiap penelitian selalu dipergunakan alat-alat atau teknik 

pengumpulan data yang disesuaikan dengan tujuan penelititan. Pengumpulan 

data yang digunakan yaitu: 

a Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku-buku, dokumen-

dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis 

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.     

b Wawancara 

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 

secara langsung dengan responden yang berhubungan dengan obyek 

penelitian yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

Jenis wawancara yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan 
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mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang 

kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden, dalam 

hal ini pihak Pengadilan Negeri Sukoharjo akan menjawab secara bebas 

sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebekuan atau 

kekakuan proses wawancara dapat terkontrol (Sutrisno Hadi, 2001 : 207). 

6. Teknik Analisa Data 

Terhadap semua data yang telah diklasifikasikan tersebut dilakukan 

analisa yang bersifat kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu dan sifat 

segala  dan peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataan sebagai data 

primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian para penulis buku 

kepustakaan yang merupakan data sekunder. 

Analisa data kualitaf yaitu menguraikan data secara bermutu dalam 

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, 

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. (Abdulkadir 

Muhammad, 2004 :127). 

Ada tiga komponen yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses 

pengumpulan data sebagai suatu siklus. Sesudah pengumpulan data, kemudian 

bergerak diantara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta 

verifikasi. Aktifitas yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponen-

komponen tersebut sehingga akan didapatkan data yang benar-benar mewakili 

dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Di dalam analisis penelitian 

kualitatif, ada tiga komponen pokok, yaitu :         

a Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data. Proses ini 

berlangsung sampai akhir laporan penelitian. Reduksi data ini merupakan 

bagian analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat terlaksana. 

b Sajian Data 
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Sajian data merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilaksanakan, sajian data dapat meliputi berbagai 

jenis matrik, gambar, skema, jaringan kerja kegiatan dan juga tabel. 

c Penarikan Kesimpulan 

Awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari 

berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin arahan akibat 

sebab akibat dan proporsi-proporsi kesimpulan yang perlu diverifikasi, 

yang berupa suatu pengulangan dengan gerak cepat sebagai pikiran kedua 

yang timbul melintas dalam benak peneliti. 

 

Pengumpulan Data 

 

 

  

Reduksi Data                                                                   Sajian Data 

  

  

     

 

Penarikan Kesimpulan 

  

 

                     Keterangan Gambar : Diagram Skema Model Analisis Kualitatif 

 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum  

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, 

penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN menguraikan tentang : latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA akan dikemukakan tentang kerangka 

teoritik dan kerangka pemikiran dari permasalahan ini. Kerangka 

teoritik berisikan beberapa tinjauan dan pengertian tentang sita dan 

sita eksekutorial, pengertian tentang perlawanan dan juga tinjauan 

umum mengenai perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet). 

BABIII HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN meliputi deskripsi 

mengenai implementasi dari proses perlawanan oleh pihak ketiga 

itu sendiri, yaitu mengenai proses pengajuan dan tata cara 

pemeriksaan perlawanan terhadap sita eksekutorial oleh pihak 

ketiga di Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta akibat hukum yang 

timbul dari dikabulkannya permohonan perlawanan tersebut. 

BAB IV PENUTUP memuat kesimpulan dan saran.     
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