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Penegakkan Hukum Perdata Keluarga
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Melindungi Kaum Perempuan
Perkara Perceraian jenis cerai gugat dua kali lebih besar dari pada cerai talak
Penanganan perkara Cerai Gugat lebih sederhana
Pihak isteri bisa mengajukan gugat rekonpensi dalam perkara cerai talak
suaminya
Pelaksanaan putusan akibat talak dapat dilakukan pada saat ikrar talak
diucapkan tanpa mengajukan permohonan eksekusi
Melindungi Anak-anak
Anak selalu menjadi korban perceraian orang tuanya
Setiap seribu pasang perceraian terdapat 1500 anak
Dari 1000 perkara perceraian hanya 12 % yang memberi perlindungan
terhadap anak-anaknya.
Hakim Pengadilan Agama ikut memberi perlindungan terhadap anak
korban perceraian orang tuanya

PUTUSAN PERDATA KELUARGA
Meliputi :

1. Pembagian Harta Warisan
2. Pembagian Harta Bersama
3. Hak Asuh Anak (Hadhonah)
4. Nafkah Anak
5. Nafkah Isteri (Nafkah Madya, Nafkah Iddah)
6. Mut’ah

EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA KELUARGA
1.

2.

Pengertian
“ Menjalankan Putusan (ten uitvoer legging van vonnissen) yakni
melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan
umum, apabila termohon eksekusi tidak mau menjalankan secara suka rela.”
Dasar Hukum
- Pasal 195 – 208 dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 – 240 dan Pasal 258 Rbg
(tentang tata cara eksekusi secara umum)
- Pasal 225 HIR/259 RBg (tentang melakukan perbuatan tertentu)
- Pasal 209 – 223 HIR/Pasal 242 – 257 RBg (tentang sandera)
- Pasal 189 HIR/Pasal 191 RBg/ SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA
Nomor 4 Tahun 2001 (tentang putusan serta merta dan provisi)
- Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil)
- Pasal 54 dan 55 UU Nomor 48 Tahun 2009 (tentang pelaksanaan putusan
pengadilan).

ASAS EKSEKUSI DAN BIAYA EKSEKUSI
Asas Eksekusi
- Putusan harus telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
- Putusan bersifat menghukum (comdemnatoir)
- Putusan tidak dilaksanakan secara suka rela
- Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama
- Eksekusi harus seuai dengan amar putusan
Biaya Eksekusi
- Biaya transport
- Biaya panggilan atau pemberitahuan
- Biaya saksi-saksi
- Biaya pengamanan
- Biaya lelang
- Biaya pengukuran

MACAM- MACAM EKSEKUSI DAN TATA
CARA EKSEKUSI
Macam-Macama Eksekusi
1.
Eksekusi riil atau nyata yang meliputi penyerahan barang, pengosongan tanah atau bangunan,
pembongkaran, pembagian dan melakukan sesuatu perbuatan nyata sesuai amar putusan tanpa melalui
proses pelelangan.
2.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi ini tidak dapat dilakukan secara langsung, melainkan
haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang
bernilai uang.

Tata Cara Eksekusi
1.
Ada permohonan dari Pemohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan
2.
Adanya peringatan (aanmaning) dari Ketua Pengadilan kepada Termohon eksekusi.
3.
Setelah tenggang waktu 8 hari Termohon tetap tidak melaksanakan isi putusan secara suka rela maka
Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan.
4.
Setelah menerima penetapan Panitera/juru sita menentukan waktu serta memberitahukan kepada
Termohon eksekusi dan aparat setempat.
5.
Pada waktu yang telah ditentukan panitera/juru sita langsung ke lapangan guna melaksanakan
eksekusi.
6.
Membuat berita acara dan memberitahukan isi berita acara eksekusi.
Penagguhan Eksekusi
Hambatan Yuridis ( adanya perlawanan dari pihak tereksekusi atau pihak ketiga /Derden Verzet atau
adanya permohonan peninjauan kembali)
2.
Hambatan Non Yuridis ( Adanya perlawanan secara fisik, adanya campur tangan dari pihak ketiga
sepertri dari lembaga tertentu)
1.

HAMBATAN EKSEKUSI DAN SOLUSI MENGATASI
HAMBATAN EKSEKUSI
Hambatan Eksekusi
1. Regulasi
2. Internal Pengadilan
3. Eksternal Pengadilan
Solusi Mengatasi Hambatan
1. Mengatur ulang regulasi tentang eksekusi
2. Melakukan pembinaan dan pelatihan teori dan
praktek tentang eksekusi lebih ditingkatkan.
3. Melibatkan lembaga independen untuk memudahkan
pelaksanaan eksekusi.

