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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bank adalah badan usaha yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam 

bentuk kredit, sebagaimana Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan memberikan definisi: Bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
1
 

Dari pengertian tersebut, Bank merupakan lembaga yang memiliki fungsi 

untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-

pihak yang membutuhkan, maka Bank secara tidak langsung berperan dalam 

pertumbuhan perekonomian, namun dalam penyalurannya tersebut, Bank harus 

siap untuk menanggung resiko-resiko yang dapat menimbulkan kerugian dan 

menyebabkan Bank tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana 

yang dihimpun oleh masyarakat. Karena adanya resiko tersebut, Bank harus 

membuat cara atau sistem yang bisa diterapkan dan mampu mencegah atau 

minimal mengurangi terjadinya resiko yang berpengaruh terhadap reputasi 

Bank sebagai penghimpun dana masyarakat. 

Bentuk penyaluran dana yang dihimpun oleh Bank, salah satunya adalah 

dengan pemberian kredit. Pengertian kredit yang dimuat dalam Pasal (1) ayat 

                                                           
1 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 
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11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 

Tahun 1992 Tentang Perbankan  yang berbunyi “kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu dengan pemberian bunga”. Pengertian mengenai kredit juga dapat dilihat 

di Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 

Tentang Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi 

Bank, yang berbunyi: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga, termasuk:
2
 

a. cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah 

yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;  

b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan  

c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.” 

Maka, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, pemberian kredit 

dilakukan dengan membuat persetujuan atau kesepakatan yang tertuang 

dalam sebuah perjanjian dan termasuk juga pengambilalihan tagian atau 

pembelian kredit atau sering disebut Take Over. Syarat-syarat mengenai 

perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. 

                                                           
2 Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Kehati-

hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank 
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Dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank, kepercayaan merupakan 

syarat mutlak, debitur harus mampu membuat Bank percaya, sehingga 

ketersaling percayaan antara Bank dengan debitur dapat tercipta. Setelah Bank 

memberikan kepercayaan kepada debitur, debitur harus mampu menjaga 

kepercayaan yang diberikan oleh Bank dengan memenuhi seluruh 

kewajibannya, yakni pengembalian dana yang dipinjamkan oleh Bank. Untuk 

lebih meyakinkan Bank dan dalam rangka pencegahan terjadinya resiko-resiko 

yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank salah satunya dengan cara 

meminta hak-hak kebendaan debitur sebagai jaminan pelunasan hutang 

dikemudian hari apabila debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi. Hak-

hak kebendaan debitur tersebut di dalam dunia perbankan lazim disebut dengan 

jaminan kredit. Sifat utama dari jaminan kredit adalah pemberian hak-hak 

jaminan kredit wajib dilakukan oleh pemilik benda. Hal ini penting, karena bila 

pemberian kredit tidak dilakukan oleh pemiliknya, maka atas pemberian 

jaminan kredit itu menjadi batal dan selanjutnya akta pembebannya juga 

menjadi batal demi hukum.
3
 

Jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur 

dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjam kewajibannya dalam 

suatu perikatan
4
. Artinya, debitur dan kreditur mengikatkan diri dalam suatu 

perikatan dengan memberikan jaminan milik debitur atau pihak ketiga sebagai 

syarat untuk meminjam apa yang menjadi kewajiban debitur dalam perikatan 

yang dibuat antara debitur dengan kreditur. Apabila jaminan tersebut 

                                                           
3 Tri Widyono, 2006, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 290 
4 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Cet. 2, (Bandung : PT. Alumni, 2005), hal. 

12. 
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merupakan kepemilikan dari pihak ketiga, maka debitur dan pihak ketiga harus 

membuat perjanjian terpisah yang harus diketahui dan disepakati oleh kreditur. 

Jaminan merupakan perjanjian accecoir dari adanya suatu perjanjian hutang 

piutang, sehingga tidak mungkin perjanjian tambahan ada sebelum adanya 

perjanjian pokok atau biasa disebut dengan Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit 

berfungsi sebagai: perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan 

kewajiban antara kreditur dan debitur, dan monitoring kredit.
5
 

Dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank, kepercayaan merupakan 

syarat mutlak, debitur harus mampu membuat Bank percaya, sehingga 

ketersaling percayaan antara Bank dengan debitur dapat tercipta. Setelah Bank 

memberikan kepercayaan kepada debitur, debitur harus mampu menjaga 

kepercayaan yang diberikan oleh Bank dengan memenuhi seluruh 

kewajibannya, yakni pengembalian dana yang dipinjamkan oleh Bank. Untuk 

lebih meyakinkan Bank dan dalam rangka pencegahan terjadinya resiko-resiko 

yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank salah satunya dengan cara 

meminta hak-hak kebendaan debitur sebagai jaminan pelunasan hutang 

dikemudian hari apabila debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi. 

Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki oleh Bank dan 

fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bangkrutnya Bank.
6
 

Mengingat bahwa pemberian kredit memiliki risiko tinggi dalam 

pemberiannya, maka Bank harus memiliki advis/analisis yang mendalam 

terhadap calon debitur yang akan diberikan kredit. Pada dasarnya, debitur tidak 

                                                           
5 Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia Panduan 

Dasar: Legal Officer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hal. 150 
6 Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, (Jakarta: Penerbit Books Terrace dan Library, 

2005), hal. 186 



 

5 
 

akan pernah memperdulikan kepentingan kreditur, dengan demikian, debitur 

akan selalu memanfaatkan peluang bagaimana mencari keuntungan sebesar-

besarnya, jadi hakikat hubungan antara debitur dan kreditur adalah hubungan 

kontraktual (pinjam meminjam).
7
 

       Untuk mengamankan dan memelihara kesinambungan dari kegiatan   

        perbankan, pemerintah menerbitkan serangkaian peraturan yang berkaitan   

        dengan perizinan, kelayakan beroperasi, pengendalian risiko, pengawasan  

        dan good corporate governance. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa  

        industri perbankan dewasa ini termasuk ke dalam kategori usaha yang paling  

        banyak mendapatkan pengaturan dan pengawasan (heavily regulated)
8
 

Untuk meminimalisir resiko kredit macet atau gagal bayar, debitur harus 

memberikan jaminan kredit kepada Bank, sehingga ketika debitur gagal bayar, 

maka jaminan tersebut akan dijual untuk menutup fasilitas kredit, maka dari itu 

dalam memberikan kredit, analis kredit harus secara cermat meneliti jaminan 

kredit terutama agunan first way out, jaminan kredit harus dinilai oleh akuntan 

publik yang independent, agar nilai tanah dan kredit yang diberikan sesuai. 

Jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur dan 

atau pihak ketiga kepada kreditur untuk meminjam kewajibannya dalam suatu 

perikatan
9
. Artinya, debitur dan kreditur mengikatkan diri dalam suatu 

perikatan dengan memberikan jaminan milik debitur atau pihak ketiga sebagai 

syarat untuk meminjam apa yang menjadi kewajiban debitur dalam perikatan 

                                                           
7
 Djoko Retnadi, Eko B. Supriyanto (ed)., Memilih Bank yang Sehat Kenali Kinerja dan 

Pelaksanaannya, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hal. 112 
8
 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern; Buku Kesatu cetakan ke II, (Bandung: Penerbit Citra 

Aditya Bakti, 2003), hal.2 
9
 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Cet. 2, (Bandung : PT. Alumni, 2005), hal. 

12. 
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yang dibuat antara debitur dengan kreditur. Apabila jaminan tersebut 

merupakan kepemilikan dari pihak ketiga, maka debitur dan pihak ketiga harus 

membuat perjanjian terpisah yang harus diketahui dan disepakati oleh kreditur. 

       Salah satu hubungan keperdataan antara debitur dengan perbankan adalah  

    Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit antara Bank dengan Debitur berada pada   

    wilayah hukum perdata, sehingga ketika terjadi gagal bayar oleh debitur, maka  

    terjadilah konsekuensi hukum yaitu wan prestasi, sehingga Debitur memiliki  

    kewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga, membayar ongkos- 

    ongkos dan denda, termasuk denda yang diakibatkan oleh keterlambatan  

    membayar denda (over due), pemberian kredit perbankan berikut rangkaian  

    proses pembayaran angsuran/pelunasan merupakan perjanjian antara debitur  

    dengan kreditur yang dilandasi adanya unsur kesepakatan sebagaimana asas- 

    asas perjanjian menurut hukum perdata.
10

 

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pokok, dimana kredit baru akan 

mengikat para pihak ketika Perjanjian Kredit ditandatangani oleh kedua belah 

pihak kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan para pihak. Pemberian kredit 

perbankan merupakan kegiatan yang mengandung resiko yang sangat besar 

(high risk), Bank harus mampu menganalisis kelayakan pemberian kredit untuk 

dapat meminimalkan risiko yang melekat pada setiap pemberian kredit. 

Perjanjian Kredit dituntut zero mistake, karena Perjanjian Kredit memuat 

syarat-syarat pokok dalam pemberian kredit. Perjanjian merupakan peristiwa di 

mana seorang berjanji kepada seorang lainnya, atau dua orang itu saling 

                                                           
10

 Jonker Sihombing, Butir-butir Hukum Perbankan, (Jakarta: Redcarpet, 2011), hal. 189-190. 
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berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
11

 Perjanjian adalah tindakan hukum 

yang terbentuk dengan memerhatikan ketentuan perundang-undangan perihal 

aturan bentuk formal – oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling 

bergantung satu sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, 

dan dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah 

satu pihak serta atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas 

beban kedua belah pihak bertimbal balik.
12

 Hukum perjanjian yang tercantum 

dalam KUHPerdata menganut asas kebebasan mengadakan perjanjian (Partij 

otonomi), asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, 

asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, 

asas kepatutan, dan asas kebiasaan.
13

 

Jaminan kredit dapat diikat setelah perjanjian pokok sudah ditandatangani 

oleh para pihak, karena perjanjian penjaminan merupakan perjanjian asesoir 

bukan perjanjian pokok, sehingga Perjanjian Kredit harus ada terlebih dahulu 

sebelum pengikatan jaminan. Menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

dengan Tanah Pasal 1 ayat (1) Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak 

Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda 

lain yang merupakan satu kesa-tuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

                                                           
11 Subekti, Hukum Perjanjian: Cetakan ke-19, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2002), hal. 1 
12

 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, (Bandung: Penerbit 

Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 139 
13

 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata, Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, 

(Bandung: Penerbit Alumni, 2001), hal. 108 
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tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 

tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. 

Dalam pemberian kredit dikenal dengan istilah take over atau 

pengambilalihan kredit, dimana kredit dialihkan kepada bank lain. Proses take 

over memiliki risiko tinggi, pada proses kredit yang normal, jaminan harus 

dikuasai terlebih dahulu oleh bank baru kredit dapat dicairkan, berbeda dengan 

proses take over dimana dalam proses take over bank tidak dapat mengusai 

terlebih dahulu jaminan karena jaminan masih berada di bank lawan. Hal ini 

sangat beresiko karena kredit sudah dicairkan tanpa adanya penguasaan kredit 

terlebih dahulu, bank yang akan menerima take over sebelumnya hanya dapat 

melakukan pengecekan lisan ke Badan Pertanahan Nasional atau biasa dikenal 

dengan cek intip, saat ini cek intip sudah dilarang karena merupakan jalur tidak 

resmi dan sarat akan pungutan liar. 

Sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran tanah, setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data 

fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, 

surat ukur dan buku tanah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka seluruh pihak 

yang berkepentingan yang memerlukan informasi tentang suatu bidang tanah 

berhak untuk mendapat data fisik dan data yuridis dari Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) baik untuk kegiatan jual beli tanah, termasuk dalam hal 

pemberian fasilitas kredit oleh Bank, maka Bank sebagai pihak yang 

berkepentingan berhak untuk memperoleh informasi tentang data-data dari 

tanah yang akan dijadikan calon debitur sebagai agunan. 
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Untuk memberikan kepastian akan keterangan yang didapat pihak yang 

berkepentingan sesuai yang diatur dalam pasal 187 ayat (3) Peraturan Menteri 

Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 

Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan informasi tertulis tentang data 

fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah, akan menerbitkan Surat 

Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang memuat informasi mengenai :
14

 

a. Letak bidang tanah; 

b. Luas bidang tanah; 

c. Nomor NIB; 

d. Nomor gambar situasi; 

e. Nama pemilik tanah; 

f. Jenis dan nomor hak atas tanah; 

g. Catatan yang memuat informasi mengenai pembebanan hak tanggungan 

dan pernyataan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah; dan 

h. Keperluan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. 

Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) ini diterbitkan 

oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui permohonan pihak yang 

berkepentingan. Maka, dari informasi yang termuat dalam Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah (SKPT) kita mendapatkan validasi dan konfirmasi serta 

kepastian mengenai landasan kepemilikan tanah dan kondisi terakhir status 

tanah yang akan memberikan keyakinan terhadap Bank akan tanah tersebut. 

                                                           
14 Pasal 187 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
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Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) juga dapat dijadikan sebagai 

informasi paling mutakhir mengenai tanah tersebut. 

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) memiliki masa kadaluarsa 

yaitu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional 

(BPN). Walaupun memberikan informasi yang paling mutakhir. Namun, tetap 

saja Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tidak dapat memberikan 

jaminan bahwa dalam masa berlakunya, tanah tersebut tidak akan mendapatkan 

tuntutan di kemudian hari. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah menjadi salah 

satu syarat pencairan kredit, dimana SKPT disama ratakan dengan pengecekan 

sertifikat di BPN, padahal menurut ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 

(dimana PP tersebut merupakan pengganti PP Nomor 10 Tahun 1961 yang 

mana telah terjadi kesempurnaan atas pelaksanaan pendaftaran tanah di 

Indonesia, dimana menurut A.P Parlindungan telah memperkaya ketentuan 

Pasal 19 UUPA tersebut), karena sebagai berikut:
15

 

a. Dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah, maka kepada pemiliknya 

diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. 

b. Dengan informasi pertanahan yang tersedia di kantor pertanahan maka 

pemerintah akan mudah merencanakan pembangunan negara yang 

menyangkut tanah, bahkan bagi rakyat sendiri lebih mengetahui kondisi 

peruntukan tanah dan kepemilikannya. 

c. Dengan administrasi pertanahan yang baik akan terpelihara masa depan 

pertanahan yang terencana. 

                                                           
15 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 207 
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Dari poin-poin diatas memberikan jaminan teknis dan jaminan hukum, 

pendaftaran tanah adalah tugas administrasi hak yang dilakukan oleh negara 

dalam memberikan kepastian hak atas tanah di Indonesia. Negara bertugas 

untuk melakukan administrasi tanah, dan dengan administrasi tanah ini negara 

memberikan bukti hak atas tanah telah dilakukan administrasi tanah, Negara 

hanya memberikan jaminan yang kuat atas bukti yang dikeluarkannya, bukan 

semata-mata memberikan hak atas tanah kepada seseorang namun hanya bukti 

administrasi saja.
16

 

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tidak dapat disamakan dengan 

pengecekan sertifikat fisik asli di Badan Pertanahan Nasional, karena sertifikat 

adalah bukti kepemilikan yang sah diakui oleh Negara, terlebih lagi apabila 

pada proses take over sertifikat masih berada di bank lawan, dan bank lawan 

tidak memberikan izin kepada bank yang akan melakukan take over untuk 

mengecek jaminan fisik di kantor bank lawan. Penggunaan SKPT sebagai salah 

satu syarat pencairan kredit sangat beresiko, terlebih jika Pejabat Pembuat Akta 

Tanah mau untuk melakukan penandatanganan Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan. Dalam melaksanakan proses pencairan kredit, syarat-syarat yang 

tertuang pada syarat disposisi dalam Perjanjian Kredit yang telah ditanda-

tangani harus terpenuhi, agar kelengkapan, kesempurnaan dan kualitas 

terhadap isi pada Perjanjian Kredit dapat terjaga dengan baik, dampak 

positifnya adalah hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Kredit dapat 

terlindungi sehingga kerugian kedua belah pihak, khususnya Bank sebagai 

kreditur dapat dihindari. 

                                                           
16

 Muhamad Yamin, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 

2004), hal. 12 
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Syarat-syarat disposisi itu salah satunya adalah penguasaan harta milik 

debitur yang dijadikan agunan. Penulis akan membahas penguasaan harta milik 

debitur berupa hak atas tanah. Penguasaan Bank sebagai kreditur terhadap hak 

atas tanah dapat dilakukan melalui pengikatan hak atas tanah, pengikatan hak 

atas tanah tersebut biasa disebut pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah. 

Persyaratan disposisi pada Perjanjian Kredit dalam pasal Penarikan Kredit, 

salah satunya menyebutkan bahwa syarat penarikan kredit oleh debitur adalah 

proses pengikatan agunan telah dilaksanakan, minimal Surat Keterangan 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)/Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan (APHT) oleh notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Peneliti berpandangan bahwa proses pengikatan agunan terhadap hak atas 

tanah minimal SKMHT/APHT oleh notaris/PPAT adalah syarat mutlak untuk 

memberikan kemanan pada BNI/kreditur atas uang yang akan di disposisikan 

ke pihak kreditur, namun, dalam praktek Take over kredit, proses pengikatan 

agunan terhadap hak atas tanah minimal SKMHT/APHT belum dapat 

dilakukan, karena agunan masih dalam penguasaan kreditur lama yang 

memiliki syarat-syarat dalam pelepasan agunan tersebut sebagai jaminan 

pelunasan hutang debitur, dan pemenuhan syarat-syarat dalam pelepasan 

agunan tersebut memakan waktu yang menyebabkan adanya masa jeda antara 

pelunasan sisa hutang debitur di kreditur yang lama dengan pelepasan jaminan 

debitur tersebut yang membuat kreditur baru belum menguasai jaminan pada 

saat pencairan kredit. 

Pada praktek juga peneliti menemukan bahwa dalam proses take over 

kredit pencairan kredit dilakukan salah satunya dengan syarat pengikatan 
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jaminan melalui pembuatan SKMHT dan/atau APHT pada saat jaminan masih 

dalam penguasaan bank lawan, disinilah dimungkinkan adanya risiko hukum 

yang sangat besar karena bank, melakukan pencairan kredit dengan dasar 

sesuatu yang tidak pasti. 

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebelumnya pernah dilakukan 

oleh peneliti-peneliti terdahulu yaitu, diantaranya: 

a. Penelitian Tesis dengan judul: Pentingnya Surat Keterangan Pendaftaran 

Tanah (SKPT) dalam Proses Lelang Objek Hak Tanggungan oleh 

Megawati Nur Putri, dengan penekanan: Surat Keterangan Pendaftaran 

Tanah (SKPT) merupakan syarat wajib pelaksanaan lelang, karena di 

dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebut menerangkan 

mengenai dara fisik dan data yuridis objek tanah yang akan di lelang dan 

juga untuk mengetahui kondisi dari status terakhir tanah tersebut. Surat 

Keterangan Pendaftaran Tanah berfungsi sebagai sumber informasi yang 

mutakhir mengenai hak atas tanah. Apabila lelang dilakukan tanpa Surat 

Keterangan Pendaftaran Tanah maka akan batal demi hukum.
17

 

b. Penelitian Skripsi dengan judul: Kedudukan Hukum Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah dalam Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan oleh 

Agung Kurniawan, dengan penekanan: Kedudukan SKPT dalam lelang 

eksekusi Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan wajib dan mutlak, 

                                                           
17 Tesis Megawati Nur Putri, Pentingnya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dalam 

Proses Lelang Objek Hak Tanggungan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018) diakses dari 

http://repository.unair.ac.id/69976/ pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 19.28 WIB 

http://repository.unair.ac.id/69976/
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SKPT diperlukan untuk validitas serta menghindari terjadinya pelelangan 

yang tidak jelas objeknya.
18

 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut diatas, penelitian yang 

baru dan orisinil, karena dalam penelitian ini penekanan yang diambil adalah 

pencairan kredit yang menggunakan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

(SKPT) sebagai salah satu syarat pencairan kredit perbankan, sedangkan 

penelitian-penelitian terdahulu mengenai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

(SKPT) menekankan penggunaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) 

dalam proses lelang, sehingga dari pendekatan, analisis dan kesimpulan yang 

didapatkan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal-hal tersebut 

diatas yang menarik bagi penulis untuk mengambil penulisan tesis ini dengan 

judul Tinjauan Yuridis Penggunaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

Sebagai Syarat Kelengkapan Dokumen Pencairan Kredit Bank. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana keabsahan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai 

surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional yang digunakan 

sebagai salah satu kelengkapan dokumen syarat pencairan kredit 

bank? 

1.2.2. Bagaimana akibat hukum dari penggunaan Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah sebagai salah satu kelengkapan dokumen syarat 

pencairan kredit bank? 

 

                                                           
18 Skripsi Agung Kurniawan, Kedudukan Hukum Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dalam 

Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017) diakses 

dari http://repository.lppm.unila.ac.id/4742/1/Agung%20Kurniawan.pdf pada tanggal 14 Mei 2020 

pukul 19.39 WIB 

http://repository.lppm.unila.ac.id/4742/1/Agung%20Kurniawan.pdf
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang telah teruraikan 

sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah sebagai surat keterangan dari Badan Pertanahan 

Nasional yang digunakan sebagai syarat pencairan kredit di bank. 

1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari penggunaan 

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah sebagai syarat pencairan kredit 

bank. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara umum yaitu bagi 

perkembangan kemajuan hukum di Indonesia. Secara khusus tesis ini 

diharapkan dapat berguna sebagai berikut: 

1.4.1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan hukum di Indonesia secara umum, diharapkan dapat 

memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya dalam proses take 

over. 

1.4.2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia perbankan, dan 

praktisi hukum terutama bankers yang akan melakukan proses take 

over. 
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1.5. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

hal yang akan peneliti bahas dalam penulisan tesis ini, yaitu menguraikan isi 

penelitian dalam lima bab dengan sistematika berikut: 

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi penguraian latar belakang yang 

merupakan alasan peneliti mengangkat permasalahan dalam 

penulisan tesis ini, setelah penjelasan latar belakang 

pendahuluan berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II Menguraikan tentang Tinjauan Pustaka yang dibagi dalam 2 

sub bab, yaitu mengenai tinjauan yuridis mengenai proses 

pencairan kredit dan tinjauan yuridis mengenai Surat 

Keterangan Pendaftaran Tanah. 

BAB III Bab ini memaparkan Metode Penelitian: menjelaskan 

metode penelitian yang digunakan 

BAB IV Hasil penelitian dan analisis dari objek yang diteliti, terdapat 

2 (dua) pembahasan yaitu sebagai berikut: 

4.1. Mengenai keabsahan penggunaan Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah sebagai surat keterangan dari 

Badan Pertanahan Nasional yang digunakan sebagai 

salah satu kelengkapan dokumen syarat pencairan 

kredit bank. 
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4.2. Mengenai akibat hukum yang mungkin ada dari 

penggunaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

sebagai salah satu kelengkapan dokumen syarat 

pencairan kredit bank. 

BAB V Berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang dimaksud 

adalah kesimpulan atas hal yang diuraikan dalam bab-bab 

sebelumnya. Saran berisi masukan penulis yang didasarkan 

atas penelitian yang telah peneliti lakukan dalam penulisan 

skripsi ini, sehingga manfaat dan tujuan penulisan tesis ini 

dapat tercapai. 

 


