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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia juga ikut 

berkembang. Dalam memenuhi kebutuhan hidup dan untuk meningkatkan 

usahanya orang membutuhkan dana atau modal. Salah satu contohnya adalah 

wirausahawan yang harus memiliki modal besar untuk mengembangkan 

usahanya agar terus bertahan. Modal besar tersebut bisa didapatkan 

diantaranya melalui kredit yang dapat diajukan pada bank sesuai dengan 

peruntukannya dengan syarat-syarat tertentu. Adapun salah satu cara untuk 

mendapatkan modal adalah melalui pinjaman yang pengembaliannya dapat 

dilakukan dengan cara mencicil atau biasa disebut kredit. 

Kredit adalah salah satu teknik untuk menolong masyarakat dalam 

menemukan pinjaman dana. Berkaitan dengan keperluan dana bagi 

masyarakat untuk pekerjaan konsumsi ataupun modal usaha, muncullah 

permintaan kredit. Kredit modal dapat dipakai masyarakat dalam membuka 

usaha, sementara kredit konsumsi dipakai masyarakat guna mengkonsumsi 

barang tertentu. Kredit yang diperlukan masyarakat dapat diserahkan oleh 

lembaga keuangan, baik lembaga finansial perbankan maupun lembaga 

finansial bukan bank. 

Kegiatan kredit telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat 

yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa 
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hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan kredit uang sebagai 

sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan 

perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam 

beberapa kegiatan pengkreditan yang disediakan oleh lembaga keuangan 

perbankan maupun non perbankan, mengsyaratkan adanya jaminan yang harus 

diserahkan kepada lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dana 

tersebut, untuk menjamin kepastian pengembalian dana yang akan diserahkan.  

Memahami lebih dekat terkait kredit. Menurut Noah Webster, kata 

“kredit” berasal dari bahasa latin “creditus” yang merupakan bentuk past 

participle dari kata “credere”, yang berarti to trust. Sedangkan menurut John 

M. Echols, kata “trust” itu sendiri berarti “kepercayaan”.1  Secara etimologis 

istilah kredit berasal dari bahasa Latin, credere, yang berarti kepercayaan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah 

pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau 

pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan bank atau badan lain.2 

Menurut G. M. Verryn Stuart, dalam bukunya, Bank Politik, berpendapat 

bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan 

kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang 

diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat 

penukar baru berupa uang giral.3  

                                                           
1 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung, 

PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 5. 
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group, 2010), hal. 57.   
3 Ibid, hal. 8. 
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Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang 

atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan 

membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kredit disebut 

pula sebagai benda yang intangible yang pada dewasa ini sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, 

mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang 

pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.4 Menurut O.P. 

Simorangkir, Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) 

dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.  

Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka 

transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi 

pembahasan. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. 

Kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen - komponen kepercayaan, 

resiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang. Sedangkan dari 

sudut pandang ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau 

tagihan.5  

Pemberian Kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian 

kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan 

hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit 

dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur 

hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian 

                                                           
4 Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, (Bandung, 

Alfabeta, 2009), hal. 1. 
5 Hasanuddin Rahman, Aspek–Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia, 

(Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 96. 
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perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak 

dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam 

kesepakatan yang dilakukan antara debitur dengan kreditur, apabila debitur 

menandatangani perjanjian kredit yang dianggap mengikat kedua belah pihak 

dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya. 

Pelaksanaan pemberian kredit oleh Bank diawali dengan adanya perjanjian 

kredit antara kreditur dengan debitur. Perjanjian kredit adalah perjanjian 

pokok (prinsipil) yang bersifat riil, sebagai perjanjian prinsipiil maka 

perjanjian jaminan adalah assessornya, maka eksistensi dan berakhirnya 

perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil disini ialah 

bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh Bank 

kepada nasabah debitur.6 Jika penyerahan belum terlaksana, maka hutang 

belum dianggap lahir walaupun sudah diperjanjikan. Kredit yang diberikan 

oleh Bank mengandung risiko, sehingga dengan demikian dalam 

pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. 

Untuk mengurangi risiko tersebut maka dibutuhkan jaminan pemberian kredit 

untuk memberikan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur 

untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.7 Dalam 

pemberian kredit, pihak bank perlu adanya keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan debitur dalam membayar, untuk itu dalam pemberian fasilitas 

                                                           
6 Hermansyah, Op.Cit., hal. 71 
7 Jamal Wiwoho, Hukum Perbankan Indonesia, (Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan 

UNS (UNS Press), 2011), hal. 89 
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kredit bank terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabah melalui 

survey kelayakan.  

Hubungan hutang-piutang antara debitur dan kreditur sering disertai 

dengan jaminan. Jaminan itu dapat berupa benda dan dapat pula berupa orang 

(Jaminan Perorangan). Dalam hal ini yang akan dibicarakan ialah hubungan 

hutang-piutang dengan jaminan benda. Dengan adanya benda jaminan ini, 

kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya 

apabila debitur tidak membayar hutangnya. Jaminan yang diberikan oleh 

Debitur kepada Bank sangat beragam, dalam perbankan terdapat salah satu 

jaminan yaitu berupa tanah, yakni tanah yang berstatus hak atas tanah tertentu 

yang diatur dalam undang-undang yang dapat dibebani oleh Hak Tanggungan. 

Hak Tanggungan dapat dibebankan pada status hak atas tanah berupa Hak 

Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. 

Pentingnya jaminan dalam transaksi bisnis sama halnya pentingnya 

perkreditan sebagai sumber pembiayaan yang memiliki fungsi sebagai 

penunjang kegiatan bisnis itu sendiri. Masalah yang terkait dengan jaminan 

telah diatur dalam hukum tersendiri yakni hukum jaminan. Hukum jaminan 

memiliki hubungan yang sangat erat dengan bidang hukum perbankan. 

Khusus dalam hubunganya dengan hukum perbankan, hukum  jaminan sangat 

berpengaruh dalam setiap transaksi bank dalam pemberian kredit yang 

akhirnya mewajibkan bagi debitur untuk memberikan jaminan.  

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank sangat beragam jenis 

dan bentuknya namun dalam usaha perbankan dikenal salah satunya adalah 
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jaminan berupa tanah, yakni tanah yang memiliki hak atas tanah tertentu yang 

telah diatur oleh Undang-Undang yang dapat dibebani dengan Hak 

Tanggungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan, pengertian Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 

Dalam realitas pelaksanaan perjanjian kredit sering ditemui Debitur yang 

mengajukan kredit dengan menggunakan jaminan Hak Tanggungan berupa 

tanah. Jaminan Hak Tanggungan atas tanah sering digunakan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit karena tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi 

dan selalu meningkat dari waktu kewaktu. 

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 

dijelaskan bahwa dalam pembebanan Hak Tanggungan atas tanah itu pemberi 

Hak Tanggungan adalah harus orang atau badan hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak 

Tanggungan. Begitu juga untuk pemegang Hak Tanggungan adalah orang 

perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang 

berpiutang. Hal tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
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Pihak-pihak yang terkait dalam pemasangan Hak Tanggungan atas tanah 

terkait kredit sejumlah uang tertentu selain debitur dan/atau pemilik jaminan 

dan kreditur, adalah PPAT/Notaris dan Kantor Pertanahan karena hal ini 

menyangkut jumlah nominal dan jaminan yang cukup besar. Keterlibatan  

PPAT/Notaris dan Kantor Pertanahan  dalam hal ini sangat diperlukan demi 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang 

melakukan perjanjian kredit, yakni kreditur dan debitur dan/atau pemilik 

jaminan. Kantor Pertanahan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan 

kekuasaan di bidang pertanahan tentu sangat diperlukan berkaitan dengan 

kebenaran dan keabsahan data dan dokumen atas tanah yang digunakan 

sebagai obyek Hak Tanggungan tersebut. Kreditur sudah tentu tidak akan 

gegabah terhadap data atau dokumen yang diajukan sebagai jaminan kredit 

agar terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian pada Kreditur itu sendiri. 

Apabila Kreditur merasa yakin atas data atau dokumen atas tanah yang 

dijadikan sebagai obyek Hak Tanggungan telah dianggap valid, barulah pihak 

Kreditur akan memberikan kreditnya kepada Debitur.  

Seiring perkembangan jaman yang semakin canggih, dimana pada masa 

sekarang ini banyak aktifitas manusia yang dimudahkan dengan penggunaan 

digital dan jaringan internet. Berbagai macam keperluan manusia dapat 

dilakukan secara elektronik dan online seperti transaksi perdagangan secara 

online, transaksi jasa secara online, bahkan layanan publik dalam sistem 

pemerintahan juga telah banyak menggunakan sistem digital yang dilakukan 



 

  8 

secara online. Cara seperti ini telah memudahkan manusia dalam menjalankan 

aktifitasnya, karena penggunaan cara ini terbukti lebih praktis dan lebih cepat.  

Demikian juga pelayanan di bidang pertanahan, Kementerian Agraria Dan 

Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan terobosan 

besar dengan mengembangkan layanan pertanahan berbasis elektronik dalam 

berbagai layanan. Fasilitas terintegrasi berbasis elektronik yang kini tersedia 

di 42 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tersebut diyakini akan semakin 

memudahkan pelayanan bidang pertanahan kepada masyarakat. 

Layanan elektronik ini bertujuan memberikan kemudahan masyarakat 

terutama masyarakat yang ingin mengajukan pendaftaran administrasi yang 

berhubungan dengan pertanahan. Layanan pertanahan yang akan 

diintegrasikan secara elektronik terdiri atas layanan elektronik Hak 

Tanggungan (Hak Tanggungan Elektronik) yaitu untuk pendaftaran Hak 

Tanggungan, Roya, Cessie, dan Subrogasi. Sistem layanan online ini 

dimaksudkan agar dapat mempercepat pengurusan pendaftaran Sertipikat Hak 

Tanggungan. Apabila sebelumnya memakan waktu tidak kurang dari 100 

(seratus) hari, kini hanya dalam 7 (tujuh) hari sejak dilakukan pendaftaran. 

Terkait pendaftaran Hak Tanggungan yang timbul dari adanya kredit 

pemilikan rumah (KPR) maupun untuk kredit investasi, maka Kementerian 

ATR/BPN telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk 

menggarap layanan Hak Tanggungan (HT) elektronik. HT elektronik ini 

menjadi bagian dari alur business process yang sangat penting di industri 

properti dan industri investasi lainnya.  



 

  9 

 Sistem layanan hak tanggungan yang dilakukan secara digital atau 

elektronik ini terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen 

ATR/KBPN No. 9 Tahun 2019) yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu 

sejak tanggal 21 Juni 2019. 

Permen ATR/KBPN No. 9 Tahun 2019 tersebut merupakan 

kesinambungan dengan Permen ATR/KBPN sebelumnya, yaitu Permen 

ATR/KBPN No. 3 Tahun 2019 tentang penggunaan sistem elektronik dan 

Permen 7/2019 tentang perubahan bentuk sertifikat. Walaupun Permen 

tersebut telah diterbitkan dan berlaku, namun pelaksanaan Permen 

ATR/KBPN No. 9 Tahun 2019 masih tergantung kesiapan masing-masing 

kantor pertanahan dalam menerapkan sistem elektronik dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Namun tidak lama kemudian, karena Permen ATR/KBPN No. 9 Tahun 

2019 dianggap masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka pada bulan 

April 2020 kembali diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan 

Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (Permen ATR/KBPN No. 5 

Tahun 2020) yang mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 8 April 

2020. Dengan diberlakukannya Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020 ini 

maka Permen ATR/KBPN No. 9 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  
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Adapun jenis layanan yang terdapat dalam sistem Hak Tanggungan 

Elektronik berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020 tersebut 

meliputi pendaftaran Hak Tanggungan, peralihan Hak Tanggungan, perubahan 

nama kreditor dan penghapusan Hak Tanggungan. Berdasarkan ketentuan 

Pasal 7 ayat (1), yang dapat menggunakan layanan sistem Hak Tanggungan 

Elektronik adalah : 

1. Perseorangan/Badan Hukum selaku kreditor sebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Tanggungan 

2.  PPAT atau pihak lain yang ditentukan oleh Kementerian, dalam hal ini 

adalah Aparatur Sipil Negara Kementerian yang bertugas melayani Hak 

Tanggungan. 

Pelayanan produk pertanahan dan tata ruang terutama hak tanggungan 

secara elektronik ini juga merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah 

dalam mewujudkan  Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) yang 

selanjutnya disebut EoDB (Kemudahan Berusaha), yakni dimaksudkan untuk 

memudahkan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), pendaftaran 

kepemilikan tanah, memperoleh kredit, hingga membayar pajak secara 

elektronik. Dengan layanan secara elektronik ini diharapkan bisa mulai 

memperbaiki EoDB (Kemudahan Berusaha) yang terus menjadi perhatian. 

Sekarang ini yang paling mahal adalah biaya registrasi properti di Indonesia 
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yang menghadang kita terus ke peringkat yang lebih baik dalam EoDB 

(Kemudahan Berusaha).8 

Berkaitan dengan EoDB (Kemudahan Berusaha) ini, Indonesia masih 

harus memperbaiki banyak hal untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, 

seperti kemudahan dalam memulai suatu usaha yang dapat dilakukan dengan 

kemudahan untuk mendapatkan kredit. Kemudahan kredit ini salah satunya 

dapat diaplikasikan dalam bentuk kemudahan pelayanan dalam hal pemberian 

jaminan berbentuk Hak Tanggungan. 

EoDB (Kemudahan Berusaha) adalah survey global yang dilakukan sejak 

tahun 2012 oleh International Finance Corporation (IFC) / World Bank 

Group terhadap tidak kurang dari 180 negara di seluruh dunia. Survey 

dilakukan untuk mengukur seberapa kondusif kerangka regulasi dan kebijakan 

yang ada di suatu negara dalam hal dimulainya berusaha dan kegiatan suatu 

usaha lokal. 

Survey EoDB (Kemudahan Berusaha) sejatinya dimaksudkan mendorong 

ekonomi agar dapat bersaing menuju peraturan yang lebih efisien dengan jalan 

menawarkan tolok ukur untuk reformasi dan berfungsi sebagai sumber bagi 

akademisi, jurnalis, periset sektor swasta dan lain-lain yang tertarik pada iklim 

usaha. Selain itu, Survey EoDB (Kemudahan Berusaha) menawarkan laporan 

subnasional terperinci, yang secara mendalam mencakup peraturan bisnis dan 

reformasi di berbagai kota dan wilayah di suatu negara. Laporan ini 

memberikan data tentang kemudahan berbisnis, memberi peringkat pada 

                                                           
8 https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/orkestrasi-layanan-pertanahan-terpadu-atrbpn-

luncurkan-layanan-elektronik-94380 

https://www.bisnis.com/topic/41572/kemudahan-berusaha
https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/orkestrasi-layanan-pertanahan-terpadu-atrbpn-luncurkan-layanan-elektronik-94380
https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/orkestrasi-layanan-pertanahan-terpadu-atrbpn-luncurkan-layanan-elektronik-94380
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setiap lokasi, dan merekomendasikan reformasi untuk memperbaiki kinerja di 

masing-masing area indikator. Kota-kota yang dipilih dapat membandingkan 

peraturan bisnis mereka dengan kota-kota lain di ekonomi atau wilayah dan 

dengan 190 negara yang memiliki peringkat. 

Bagi Pemerintah RI, peningkatan peringkat survey ini penting karena 

dengan meningkatnya indeks EoDB (Kemudahan Berusaha) Indonesia, 

diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu 

merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di 

Indonesia. Selain itu, peningkatan indeks EoDB (Kemudahan Berusaha) 

diharapkan mampu meningkatkan produk domestik bruto yang pada akhirnya 

mampu meningkatkan daya saing nasional. 

Dalam laporan EoDB (Kemudahan Berusaha) tahun 2020, Indonesia 

memperoleh nilai 69,6 dari 100 dan menempati peringkat ke-73 dari 190 

negara. Peringkat tersebut tidak berubah jika dibandingkan dengan perolehan 

pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, meski dari perolehan nilai 

mengalami peningkatan 1,64 poin. Salah satu poin evaluasi untuk Indonesia 

berasal dari indikator memulai usaha (starting a business). Saat ini proses 

memulai usaha di Indonesia masih harus melewati 12 prosedur, jauh di atas 

rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik dan Asia Timur yang sebanyak 6,5 

prosedur.9 

Berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menaikkan indeks EoDB 

(Kemudahan Berusaha) tersebut, maka diterbitkannya Permen ATR/KBPN 

                                                           
9 https://ekonomi.bisnis.com/read/20191027/9/1163705/indeks-kemudahan-berusaha-

indonesia-perlu-perbaiki-prosedur-dan-pajak-  

https://ekonomi.bisnis.com/read/20191027/9/1163705/indeks-kemudahan-berusaha-indonesia-perlu-perbaiki-prosedur-dan-pajak-
https://ekonomi.bisnis.com/read/20191027/9/1163705/indeks-kemudahan-berusaha-indonesia-perlu-perbaiki-prosedur-dan-pajak-
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No. 5 Tahun 2020 tersebut, yang merupakan langka maju Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional dalam mempermudah 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari kementerian yaitu dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi hingga saat ini. Kemudahan layanan 

dalam hal pengurusan Hak Tanggungan tersebut diharapkan akan mampu 

merangsang pertumbuhan permodalan terutama dalam dunia bisnis sehingga 

akan semakin memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Namun, dalam Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020 tersebut terdapat 

pengaturan yang cukup krusial, yaitu berkaitan dengan tahapan dalam proses 

pengajuan Hak Tanggungan terutama pada tahap pemeriksaan kesesuaian 

dokumen persyaratan dan konsep Sertipikat HT-el sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 13 yang memuat ketentuan sebagai berikut : 

1. Sebelum hasil Pelayanan HT-el diterbitkan, Kepala Kantor Pertanahan 

atau pejabat yang ditunjuk harus memeriksa kesesuaian dokumen 

persyaratan dan konsep Sertipikat HT-el. 

2. Pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan dan konsep Sertipikat HT-

el dilakukan melalui Sistem HT-el. 

3. Dalam hal hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan dan konsep 

Sertipikat HT-el tersebut terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak 

sesuai, diberitahukan kepada Kreditor dan/atau PPAT untuk segera 

melengkapi berkas. 

4. Dokumen persyaratan tersebut harus dilengkapi paling lama hari ke 5 

(lima) sejak permohonan pelayanan diterima oleh Sistem HT-el. 
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5. Dalam hal jangka waktu tersebut berakhir dan Kreditor dan/atau PPAT 

tidak melengkapi berkas, maka permohonan dinyatakan batal. 

6. Dalam hal dokumen persyaratan telah sesuai, Kepala Kantor Pertanahan 

atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan atas unggahan 

dokumen persyaratan dan konsep Sertipikat HT-el. 

Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik ini pada dasarnya dimaksudkan 

untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran Hak Tanggungan. 

Namun, adanya ketentuan mengenai pemeriksaan kesesuaian dokumen 

persyaratan dan konsep Sertipikat HT-el sebagaimana Pasal 13 terutama pada 

ayat (3) sampai dengan ayat (6) Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020 

tersebut justru semakin mempersulit proses pendaftaran Hak Tanggungan 

yang berakibat semakin lamanya proses pendaftaran Hak Tanggungan tersebut 

dan merugikan pihak pemohon, sedangkan meskipun telah dilakukan validasi / 

pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan dan konsep Sertipikat HT-el 

dilakukan melalui Sistem HT-el oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat 

yang ditunjuk, namun dalam Pasal 20 Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 

2020 tersebut mengatur bahwa Kantor Pertanahan tidak bertanggung jawab 

atas kebenaran materiil dokumen dan bahkan apabila dokumen tersebut 

dinyatakan palsu, sedangkan yang harus bertanggung jawab adalah pihak yang 

mengirim dokumen tersebut baik secara pidana maupun perdata. 

Ketentuan harus adanya tahapan pemeriksaan kesesuaian dokumen 

persyaratan dan konsep Sertipikat HT-el tersebut dapat menimbulkan polemik 

atau permasalahan baru yang mana para pihak baik kreditur maupun debitur 
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dan bahkan juga PPAT/Notaris merasa semakin dipersulit dan tidak 

memberikan kenyamanan. Hal ini tentu akan menjadikan kalangan masyarakat 

bisnis sebagai pengguna layanan Hak Tanggungan elektronik ini merasa 

dirugikan. Tahapan proses pendaftaran Hak Tanggungan yang mengharuskan 

adanya tahapan pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan dan konsep 

Sertipikat HT-el tersebut justru memberikan kesan yang bertentangan dengan 

EoDB (Kemudahan Berusaha). 

Adanya ketentuan mengenai pemeriksaan kesesuaian dokumen 

persyaratan dan konsep Sertipikat HT-el sebagaimana diatur dalam Pasal 13 

Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020 tersebut dikhawatirkan akan 

memberikan dampak bagi dunia bisnis dan dunia perbankan karena akan 

menurunkan antusiasme perkreditan. Hal ini disebabkan adanya prosedur yang 

semakin lama dan bertele-tele yang dianggap justru menyulitkan masyarakat 

terutama dunia bisnis untuk dapat menikmati fasilitas kredit yang disediakan 

oleh bank.  

Keadaan semacam ini akan melemahkan permodalan dan dapat dipastikan 

akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian nasional. Adanya 

upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan terutama 

mengenai pendaftaran Hak Tanggungan yang memang dimaksudkan untuk 

mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat terutama dunia 

usaha dan permodalan sebenarnya diharapkan dapat merangsang motivasi para 

pengusaha terutama dari kalangan usaha kecil dan menengah agar dapat 

menikmati fasilitas usaha berupa kredit modal. Namun apabila ternyata dalam 
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pelaksanaannya, prosedur untuk mendapatkan kredit modal tersebut dirasakan 

rumit dan sulit oleh masyarakat, dikhawatirkan justru akan melemahkan 

antusiasme masyarakat ekonomi menengah ke bawah terhadap fasilitas 

permodalan tersebut. Hal ini berarti juga akan melemahkan pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap penerapan Hak Tanggungan Elektronik dan 

menuangkannya ke dalam tesis dengan judul : “Sistem Hak Tanggungan 

Elektronik dalam Kaitannya dengan Kemudahan Berusaha (Ease of 

Doing Business) di Bidang Pertanahan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang 

menjadi pokok permasalahan adalah : 

1. Bagaimana pengaturan sistem pemberian hak tanggungan secara 

elektronik menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak 

Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik? 

2. Bagaimana kaitan antara diberlakukannya Hak Tanggungan Elektronik 

berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak 

Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik terhadap EoDB (Kemudahan 

Berusaha) di bidang pertanahan? 
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1.3 Tujuan  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk meneliti dan merumuskan 

jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai sistem pemberian 

Hak Tanggungan secara elektronik menurut Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 

Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kaitan antara diberlakukannya Hak 

Tanggungan Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang 

Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik terhadap 

EoDB (Kemudahan Berusaha) di bidang pertanahan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukan nya penelitian ini adalah : 

a. Secara Teoritis 

Manfaat penelitian yang diperoleh secara teoritis adalah : 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah 

pengetahuan dan sebagai masukan bagi perkembangan hukum 

khususnya mengenai Hak Tanggungan yang berkaitan dengan Hak 

Tanggungan Elektronik berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 

2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara 

Elektronik. 



 

  18 

2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan dalam hal ketentuan pelayanan Hak Tanggungan Elektronik 

sehingga masyarakat terutama pelaku bisnis dapat memahami prosedur 

pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit yang dijalankan 

secara online. 

 

b. Secara Praktis 

Manfaat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi berupa pengetahuan dan pemahaman hukum bagi Kantor 

Pertanahan, Notaris/PPAT, perbankan dan masyarakat berkaitan dengan 

implementasi EoDB (Kemudahan Berusaha) di bidang pertanahan 

berkaitan dengan diberlakukannya Hak Tanggungan Elektronik 

berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan 

Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga pelaksanaan 

Hak Tanggungan Elektronik berjalan dengan baik dan efektif sesuai 

tujuannya yakni pelayanan yang lebih mudah dan cepat.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menguraikan garis besar mengenai 

materi pokok-pokok guna memudahkan pembaca untuk mengetahui isi skripsi 

yang akan diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

  Di dalam Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, 

pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

 

BAB II :  TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK TANGGUNGAN  

  Dalam Bab ini penulis membahas mengenai  konsep-konsep 

dasar serta definisi operasional yang diambil dari kepustakaan 

dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu mengenai Pinjaman (Kredit), Hukum 

Jaminan dan Hak Tanggungan, Hak Tanggungan atas Tanah, 

Hak Tanggungan secara Elektronik dan mengenai Kemudahan 

Berusaha (Ease of Doing Business). 

 

BAB III :  METODE PENELITIAN  

  Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, jenis data, cara 

memperoleh data, metode pendekatan dan Analisa yang 

digunakan untuk penelitian 

 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Dalam Bab ini diuraikan mengenai analisis atas permasalahan 

yakni mengenai implementasi sistem pemberian Hak 

Tanggungan secara elektronik menurut Peraturan Menteri 
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Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan 

Terintegrasi Secara Elektronik dan mengenai penerapan Hak 

Tanggungan Elektronik sebagai implementasi Kemudahan 

Berusaha (Ease of Doing Business) di bidang pertanahan. 

 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini merupakan bab penutup skripsi yang berisi kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian 

atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, sedangkan 

saran merupakan sumbangan pemikiran penulis berdasarkan 

hasil penelitian tersebut dengan diterbitkannya Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak 

Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. 
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