SITA / BESLAG

Sita Eksekusi
1.

Sita jaminan atau sita revindicatoir yang telah dinyatakan sah dan
berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sita
tersebut menjadi sita eksekusi.

2.

Dalam melakukan eksekusi dilarang menyita hewan atau perkakas
yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah
(Pasal 197 ayat (8) HIR/211 RBg).

Yang tidak dapat disita adalah hewan yang benar-benar dibutuhkan
untuk mencari nafkah oleh tersita, misalnya satu atau dua ekor
sapi/kerbau yang benar-benar dibutuhkan untuk mengerjakan
sawah, sedangkan hewan dan sebuah peternakan dapat disita.
Untuk binatang- binatang lain, seperti kuda, anjing, kucing, burung,
apabila harganya tinggi dapat disita.
Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah
Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 422-423.

Sita Harta Bersama
1. Sita harta bersama dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta
perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai
jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan
gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang
barang tersebut tidak dialihkan suami/istri.
2. Bahwa sita terhadap harta bersama dapat juga diajukan oleh
suami/istri walaupun tidak terjadi perceraian, bilamana istri/suami
melkukan tindakan yang mengarah pada pegalihan harta
bersama.
Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2009,
Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 422.

1. Sita Persamaan atau Vergelijkend Beslag, diatur dalam
Pasal 463 Rv sebagai berikut: "Apabila juru sita akan
melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang
akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak
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dapat melakukan penyitaan lagi. Namun juru sita mempunyai
wewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang
disita

dengan

Berita

Acara

Penyitaan

yang

harus

diperlihatkan oleh tersita kepadanya. Juru sita kemudian
dapat menyita barang-barang yang tidak disebut dalam
Berita Acara itu dan segera kepada penyita pertama untuk
menjual barang-barang tersebut secara bersamaan dalam
waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 466 Rv. Berita
Acara

sita

persamaan

ini

berlaku

sebagai

.sarana

pencegahan hasil lelang kepada penyita pertama".
2. Sita persamaan tidak diatur dalam HIR maupun R.Bg, tetapi
diatur dalam Pasal 463 Rv yang mengatur tentang eksekusi
barang bergerak. namun demikina telah berkemabnag dalam
praktek bahwa sita persamaan itu dapat saja dilakukan
terhadap barang tidak bergerak, yang tata caranya mengikuti
ketentuan dalam Pasal 463 Rv.
3. Ketentuan yang hampir serupa terdapat dalam Pasal 11 ayat
(12) Undang-undang PUPN, Undang-undang No. 49 Tahun
1960, sebagai berikut:
"Atas barang yang terlebih dahulu disita untuk orang lain
yang berpiutang tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika
jurusita mendapatkan barang yang demikian, ia dapat
memberikan salinan putusan Surat paksa sebelum tanggal
penjualan tersebut kepada Hakim Pengadilan Negeri yang
selanjutnya menentukan bahwa penyitaan yang dilakukan
atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan
untuk pembayaran hutang menurut Surat paksa".
4.

Apabila

setelah

dilakukan

penyitaan,

tetapi

sebelum

dilakukan penjualan barang yang disita diajukan permintaan
untuk melaksanakan suatu putusan Hakim yang ditujukan
terhadap

penanggung

hutang

kepada

Negara,

maka

penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan juga
sebagai jaminan untuk pembayaran hutang menuntut
putusan Hakim itu dan Hakim Pengadilan Negeri jika perlu
memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian
banyak barang yang belum disita terlebih dahulu, sehingga
akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang
menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan
itu.
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5.

Dalam hal yang dimaksud dalam syarat-syarat 1 dan 2,
Hakim Pengadilan Negeri menentukan cara pembagian hasil
penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang,
setelah

mengadakan

pemeriksaan

atau

melakukan

panggilan selayaknya terhadap penanggung hutang kepada
Negara, pelaksana dan orang yang berpiutang.
6.

Pelaksanaan dan orang yang berpiutang yang menghadap
atas panggilan termaksud dalam ayat (3), dapat meminta
banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan pembagian
tersebut.

7.

Segera

setelah

putusan

tentang

pembagian

tersebut

mendapat kekuatan pasti, maka Hakim Pengadilan Negeri
mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang
atau orang yang ditugaskan melakukan penjualan umum
untuk

dipergunakan

sebagai

dasar

pembagian

uang

penjualan.
8.

Oleh karena Pasal tersebut berhubungan dengan penyitaan
yang dilakukan oleh PUPN, maka sita tersebut adalah sita
eksekusi dan bukan sita jaminan, dan objek yang disita bisa
barang bergerak atau barang tidak bergerak.

9.

Sita persamaan barang tidak bergerak harus dilaporkan
kepada

Badan

Pertanahan

Nasional

atau

Kelurahan

setempat.
10.

Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita
eksekutorial dilelang atau sudah dieksekusi riil, maka sita
persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hUkum.

11.

Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau
dinyatakan tidak berkuatan hukum, maka sita persamaan
sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan
utama).

Sumber:- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata
Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung
RI, Jakarta, 2008, hlm. 419-422.

Sita terhadap Barang Milik Penggugat (Revindicatoir Beslag)
1. Sita revindicatoir adalah penyitaan atas barang bergerak milik
penggugat yang dikuasai oleh tergugat (revindicatoir). berasal dari
kata revindicatoir, yang berarti meminta kembali miliknya).
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2. Barang yang dimohon agar disita harus disebutkan dalam surat
gugatan atau permohonan tersendiri secara jelas dan terperinci.
3. Apabila gugatan dikabulkan untuk dilunasi, sita revindicatoir
dinyatakan sah dan berharga dan tergugat dihukum untuk
menyerahkan barang tersebut kepada penggugat.
4. Segala

sesuatu

conservatoir

yang

secara

dikemukakan

mutatis

dalam

mutandis

membahas

berlaku

untuk

sita
sita

revindicatoir.
5. Dalam hal obyek yang disita tidak terletak di wilayah pengadilan
yang menangani gugatan tersebut maka penyitaan dilakukan oleh
Pengadilan Negeri dimana obyek yang akan disita terletak. Majelis
Hakim

yang

mengeluarkan

penetapan

sita

jaminan

wajib

memberitahukan hal tersebut kepada ketua pengadilan, agar ketua
pengadilan meminta bantuan kepada pengadilan dalam daerah
hukum mana obyek yang akan disita itu terletak agar penyitaan
tersebut dilaksanakan.

Sumber: - Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata
Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI,
Jakarta, 2008, hlm. 418-419.

Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat
1. Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat
sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari
gugatan penggugat.
2. Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak
milik tergugat.
3. Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama
bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya
harus disebutkan dengan jelas (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962,
tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan penyataan
diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan
tanah, batas serta luas tanah yang akan disita).
4. Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di
desa, selain itu sita atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di
Badan Pertanahan Nasional setempat dan alas tanah yang belum
bersertifikat harus diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kota/
Kabupaten.
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5. Penyitaan harus dicatat di buku khusus yang disediakan di
Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai tanah-¬tanah
yang disita, kapan disita dan perkembangannya dan buku tersebut
adalah terbuka untuk umum.
6. Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan,
mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan
tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal
demi hukum.
7. Kepala Desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas
agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.
8. Penyitaan dilakukan lebih dahulu atas barang bergerak yang cukup
untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, apabila barang
bergerak milik tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah
milik tergugat dapat disita.
9. Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan
berharga oleh Hakim dalam amar putusannya, dan apabila gugatan
ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan
untuk diangkat.
10. Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik Negara
dilarang. Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyatakan "Pihak manapun dilarang
melakukan penyitaan terhadap":
a. uang atau surat berharga milik negara/ daerah, baik yang
berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/
daerah.
c. barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada
instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
d. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/
daerah;
e. barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/ daerah yang
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
11.

Hakim tidak melakukan Sita jaminan atas saham.

12.

Pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan
Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara.
Sumber: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata
Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah
Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 416-418.
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