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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang memiliki 

peran yang sangat penting bagi pembangunan perekonomian nasional 

Indonesia. Masyarakat saat ini sudah cenderung lebih berani dalam membuka 

usaha sendiri untuk berwiraswasta, sehingga bagi mereka yang akan atau 

sedang menjalankan usahanya, pasti memerlukan modal untuk memulai dan 

mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itulah peranan Bank dan Lembaga 

Keuangan NonBank saat ini menjadi meningkat dengan pesat sebagai lembaga 

keuangan yang menyalurkan fasilitas kredit dan pembiayaan kepada para 

pelaku usaha yang dapat berbentuk badan hukum maupun kepada masyarakat 

(perorangan). 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka timbulah kegiatan pinjam-

meminjam antara pelaku usaha dengan Bank atau Lembaga Pembiayaan 

NonBank selaku Kreditur. Kegiatan pinjam-meminjam saat ini lebih dikenal 

dengan utang-piutang, yaitu suatu keadaan dimana salah satu pihak 

membutuhkan sejumlah uang dan pihak yang lain yaitu Kreditur, bersedia 

meminjamkan uangnya kepada para pelaku usaha tersebut. Sehingga dalam 

pelaksanaan kegiatan usaha dalam bentuk utang-piutang tersebut, Bank 
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maupun Lembaga Pembiayaan non-Bank wajib untuk berpedoman pada 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan (selanjutnya 

disebut dengan “UU Perbankan”).  

Berbicara mengenai utang-piutang, hal ini tentu saja sangat erat                        

kaitannya dengan salah satu fungsi dari Lembaga Keuangan, yaitu menyalurkan 

dana kepada masyarakat dalam bentuk Kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya                 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sehingga penyaluran 

kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi.1 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 11 UU Perbankan merumuskan pengertian Kredit, 

yaitu 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 bunga2.  

Dalam memberikan kredit, baik Bank maupun Lembaga Keuangan 

NonBank (yang selanjutnya disebut dengan (“Kreditur”) wajib untuk 

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan dari calon Debitur 

untuk dapat melunasi utangnya sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dan 

 
1 Ali Said, “Pidato Pengarahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia”, dalam Simposium 

Aspek-aspek Hukum Masalah Perkreditan, (Jakarta : BPHN, 1990). 
2  Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN No. 

182 Tahun 1998, TLN No 3790, Pasal 1 Ayat 11. 
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memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Kredit yang diberikan 

tentunya mengandung resiko apabila Kreditur mengabaikan hal-hal yang sangat 

mendasar. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kreditr untuk menyeleksi calon 

Debitur yang mengajukan kredit adalah Prinsip 5C, yaitu :3 

1. Character; 

Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari 

hasil wawancara antara Customer Sercice kepada nasabah yang hendak 

mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup 

nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip Character ini ialah menilai calon 

nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank. 

2. Capacity; 

 Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam 

menjalankan keungan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah 

nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan 

sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan 

membayar kredit nasabah terhadap bank. 

3. Capital; 

 Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya 

nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Capital dinilai dari laporan 

 
3 “Prinsip 5C Bank dan Cara Kredit Anda diterima”, 

<https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>, diakses 28 Maret 

2020. 

https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima
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tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian 

tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut 

mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan 

diberikan. 

4. Collateral; 

 Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat 

memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. 

Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak 

bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai 

sebuah jaminan. 

5. Condition; 

 Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. 

Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat 

berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh 

nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun 

makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk 

memperlacar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk 

memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. 

Untuk menjembatani fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur 

kepada calon Debitur, maka dibuatlah suatu akta autentik yang mengikat bagi 

para pihak dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan dibuatnya akta autentik, 
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maka hal tersebut bukan hanya sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak 

tapi juga sebagai landasan yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban. 

Oleh sebab itu akta autentik adalah pilihan yang paling tepat karena memiliki 

kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan memberikan kepastian hukum 

bagi pemegangnya guna menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.  

Akta autentik yang dimaksud disini adalah pihak Kreditur dalam 

memberikan pinjaman kepada Debitur akan selalu didahului dengan pengikatan 

kredit berupa pembuatan dan/atau penandatanganan Akta Perjanjian Kredit 

berikut dengan perjanjian pengikatan jaminan yang sifatnya accesoir yang 

dilakukan di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

setempat yang berwenang (jika yang dijaminkan adalah tanah). Sehingga ketika 

sengketa tersebut tidak dapat terhindarkan, maka akta autentik yang telah dibuat 

sebelumnya dapat menjadi alat bukti tertulis oleh Kreditur yang memiliki suatu 

kekuatan pembuktian yang sempurna di dalam proses penyelesaian sengketa.  

Seperti kita ketahui, bahwa dalam pembuatan dan/atau 

penandatanganan Akta Perjanjian Kredit, umumnya Kreditur dan Debitur 

memperjanjikan berbagai macam hal, seperti jumlah fasilitas yang diberikan, 

jangka waktu fasilitas, ketentuan bunga, rencana pembayaran angsuran pokok 

dan bunga, hak dan kewajiban masing-masing pihak, negative covenant, jenis 

dan/atau macam-macam kejadian wanprestasi dan sebagainnya. 

Ketidakmampuan Debitur untuk mengembalikan Kredit sesuai dengan rencana 

pembayaran yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat dikategorikan sebagai 
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keadaan wanprestasi (efent of default). Beberapa macam keadaan wanprestasi 

yang dapat terjadi, yaitu :4 

1. Wanprestasi Pembayaran (Payment Default). 

 Debitur dianggap melakukan wanprestasi jika Debitur gagal melakukan 

pembayaran kembali pokok ponjaman atau bunga, pada tanggal jatuh 

tempo, atau tidak membayar biaya-biaya lainnya yang merupakan 

kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau dokumen lainnya yang 

terkait. 

2. Wanprestasi yang berhubungan dengan representasi. 

 Dalam Perjanjian Kredit biasanya terdapat bagian yang disebut representasi 

dan waransi, yang berisikan jaminan dari Debitur akan kebenaran dan 

keabsahan terhadap tindakan-tindakan perusahaan maupun dokumen yang 

ada. Apabila dikemudian hari hal tersebut tidak benar, maka Debitur 

dianggap melakukan wanprestasi, yakni wanprestasi yang berhubungan 

dengan representasi. 

3. Wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang (Covenant 

Default). 

 Wanprestasi seperti ini dimaksudkan jika Debitur melanggar salah satu hal 

yang biasanya diperinci dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh 

Debitur (negative covenant). 

 
4 Ignatius, Ridwan Widyadharma, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, (Semarang : Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 66 - 67. 
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4. Wanprestasi atas kewajiban lain-lain. 

 Dalam bagian ini biasanya ditegaskan bahwa kelalaian Debitur terhadap 

pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kredit selain pasal-pasal larangan bagi 

Debitur, atau pasal tentang representasi dan waransi, juga dianggap 

terjadinya wanprestasi. Biasanya wanprestasi tersebut akan efektif setelah 

lewat jangka waktu tertentu (misalnya 14 hari) setelah ditegur oleh 

Kreditur, tetapi Debitur tidak berhasil memperbaiki kesalahannya. 

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan “KUHPerdata”) bahwa suatu akta 

autentik  memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau 

orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna 

tentang apa yang dimuat di dalamnya.5 Pengertian akta autentik sendiri dapat 

dilihat dari ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu suatu akta autentik ialah 

suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh 

atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu 

dibuat.6 

Kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang terdapat pada 

akta autentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat 

padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka mengakibatkan akta 

 
5 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1870.  
6 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm. 60. 
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autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang akan kehilangan unsur 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikatnya. Terdapat 3 (tiga) unsur 

kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu :7 

1. Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antara para pihak bahwa 

mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. 

2. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan antara para pihak yang 

bersangkutan, bahwa peristiwa tersebut benar terjadi sesuai dengan apa 

yang tercantum dalam akta.  

3. Kekuatan pembuktian luar atau keluar, yaitu membuktikan tidak saja antara 

para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada 

tanggal tersebut sudah menghadap di muka pejabat umum dan menerangkan 

apa yang ditulis dalam akta tersebut. 

Dalam menyalurkan Kredit, Kreditur tidak diwajibkan untuk 

mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 UU Perbankan, 

dimana jaminan bukan merupakan syarat mutlak, karena itu ketentuan pasal ini 

memungkinkan untuk memberikan Kredit tanpa jaminan. Jaminan disini hanya 

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi disamping syarat lainnya, 

karena itu fungsi yuridis materiil suatu jaminan sebagai tindakan preventif 

dapat dikatakan tidak ada. Sehingga timbulah peluang-peluang bagi Debitur 

yang mempunyai itikad kurang baik untuk mengambil keuntungan dari celah-

 
7 R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975), hlm. 93. 
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celah tersebut.  

Meskipun menurut ketentuan Pasal 8 UU Perbankan jaminan bukan 

merupakan syarat mutlak dan hanya merupakan salah satu syarat yang harus 

dipenuhi, namun kenyataannya dalam pemberian Kredit, Kreditur selalu 

mensyaratkan adanya jaminan berupa harta milik Debitur. Adapun kegunaan 

jaminan kredit adalah untuk :8 

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan 

pelunasan dari agunan apabila Debitur cidera janji, yaitu untuk membayar 

kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian. 

2. Menjamin agar Debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai 

usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau 

proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah 

atau sekurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil. 

3. Memberikan dorongan kepada Debitur untuk memenuhi janjinya, 

khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang 

telah disetujui agar Debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak 

kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada Bank. 

Jenis jaminan yang dapat dijadikan sebagai pengganti pelunasan utang 

 
8 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang 

Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 320. 
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apabila dikemudian hari Debitur mengalami wanprestasi atau gagal bayar dapat 

berupa jaminan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, berwujud 

ataupun tidak berwujud. Jaminan merupakan salah satu objek hukum yang 

berada dalam ruang lingkup hukum kebendaan, yang dimaksudkan agar dapat 

memberikan suatu kepastian hukum dan rasa aman bagi Kreditur dalam 

pengembalian piutangnya, karena pemberian fasilitas Kredit tanpa disertai 

dengan jaminan khusus mengandung resiko yang cukup tinggi. Umumnya 

terdapat 2 (dua) macam bentuk jaminan khusus, yaitu jaminan perorangan dan 

jaminan kebendaan. Kriteria jaminan yang ideal untuk dijadikan jaminan adalah 

sebagai berikut :9 

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan pinjaman oleh pihak yang 

memerlukannya.  

2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari pinjaman untuk 

melakukan (menerus) kegiatan usahanya.   

3. Yang memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman dalam arti bahwa 

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu 

dengan mudah dapat diuangkan untuk melunasi utangnya. 

Praktek menunjukkan bahwa harta milik Debitur yang paling 

diutamakan oleh Kreditur adalah jaminan berupa benda tidak bergerak seperti 

 
9 Mantayborbir, Hukum Perbankan dan Sistem hukum Piutang dan Lelang Negara, (Medan : 

Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 38. 
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tanah. Hal ini terjadi karena tanah dianggap sebagai salah satu investasi yang 

harganya selalu meningkat dari tahun ke tahun sekaligus memberikan suatu 

manfaat bagi kehidupan manusia dikemudian hari, dan terhadap jaminan berupa 

tanah telah mempunyai lembaga hak jaminan tersendiri yang disebut dengan 

Hak Tanggungan. 

Hak Tanggungan dinyatakan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan 

atas tanah yang tujuannya adalah untuk menjamin pelunasan Kredit tertentu 

yang diberikan oleh Kreditur kepada badan hukum atau perserorangan tersebut. 

Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah 

(yang selanjutnya disebut dengan “UUHT”). Lembaga hak jaminan seperti Hak 

Tanggungan dirasa mampu memberikan kepastian hukum kepada Kreditur, 

karena :10 

1. Memberikan hak preferen (kedudukan mendahulukan) kepada 

pemegangnya. 

2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan ditangan siapapun objek berada. 

3. Memenuhi asas spesialitas dan publikasi sehingga dapat mengikat pihak 

ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 
10 Arie Sukanti Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakarta : 

Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hlm. 229-230. 
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4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

Terhadap hak atas tanah yang akan dijadikan jaminan, harus dapat 

dibuktikan dengan jelas siapa pemiliknya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan 

nama yang tertulis dalam sertipikat hak atas tanah, agar Kreditur dapat 

memperoleh rasa aman dalam pelaksanaan pemberian fasilitas Kredit kepada 

Debitur. Setelah jaminan berupa tanah tersebut dibebankan dengan Hak 

Tanggungan dengan ditandatanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

dibuat di hadapan PPAT setempat dan didaftarkan di Kantor Pertanahan maka 

Kreditur memiliki hak atas jaminan tanah tersebut sehingga apabila Debitur 

wanprestasi, Kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai 

hak untuk melakukan lelang eksekusi atas Hak Tanggungan guna menjual objek 

Hak anggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut yang 

dilaksanakan dengan tanpa penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 6 UUHT.  

Proses eksekusi terhadap jaminan berupa Hak Tanggungan dapat 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui mekanisme lelang eksekusi dan 

penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pemberi Hak 

Tanggungan dan pemegang Hak Tanggungan. Dalam pembahasan pada tesis 

ini, Peneliti akan sedikit menjelaskan mengenai pelaksanaan dari lelang 

eksekusi Hak Tanggungan, dimana biasanya para Kreditur mengajukan 
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permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut “KPKNL”) yang dapat 

dilakukan secara mandiri maupun dengan perantaraan Balai Lelang Swasta, 

dimana Balai Lelang tersebut menyediakan jasa pra lelang dan pasca lelang. 

Agar Balai Lelang Swasta lebih berperan dan lebih cepat dalam pelaksanaan 

eksekusi Hak Tanggungan guna membantu Kreditur menangani kredit macet, 

seharusnya Balai Lelang Swasta dapat melakukan Lelang Hak Tanggungan 

sendiri tanpa melalui KPKNL. Peranan Balai Lelang terdapat dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang, Balai Lelang Swasta hanya berperan dalam pra dan pasca lelang 

sedangkan pelaksanaan lelangnya tetap melalui KPKNL, sehingga peran Balai 

Lelang disini hanya sebagai perantara antara KPKNL dengan Kreditur atau 

pemohon Lelang Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan yang akan dilelang 

oleh Kreditur dan membantu Kreditur untuk menemukan calon pembeli. 

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang dirasa menjadi 

hambatan terhadap pelaksananan lelang, yaitu : 

a. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana tertulis dalam Pasal          

6 UUHT tidak dapat berjalan dengan efektif karena hanya terbatas pada 

pemegang Hak Tanggungan tingkat pertama yang mempunyai hak 

istimewa untuk melakukan eksekusi melalui pelelangan umum maupun 

penjualan dibawah tangan. 
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b. Titel Eksekutorial dalam Sertipikat Hak Tanggungan tidak berjalan dengan 

efektif. Hal ini terjadi karena pada saat melakukan eksekusi melalui 

KPKNL, pemohonnya masih banyak yang mengajukan penetapan melalui 

Pengadilan Negeri, yang mana pada seharusnya sudah dapat langsung 

dilakukan eksekusi tanpa harus dimintakan penetapan dari Pengadilan 

Negeri. 

c. Tidak adanya peserta pada saat pelaksanaan lelang eksekusi, tidak lakunya 

objek yang dilelang hingga susahnya melakukan pengosongan terhadap 

obyek Hak Tanggungan yang sedang dikuasai secara fisik oleh pihak lain. 

d. Adanya perlawanan dari pihak Debitur yang merasa dirugikan dengan 

adanya pelaksanaan eksekusi lelang atas objek Hak Tanggungannya dengan 

mengajukan gugatan kepada pihak Kreditor dengan harapan dapat 

menggagalkan proses pelaksanaan lelang eksekusi yang mana pada 

kenyataannya proses lelang tidak dapat digagalkan apabila tidak ada 

permohonan pembatalan lelang dari Pihak Kreditur atau adanya penetapan 

pengadilan yang membatalkan prosel pelaksanaan lelang eksekusi tersebut. 

e. Ketidaksesuaian pendapat mengenai harga lelang antara Debitur dengan 

Pejabat Lelang yang kerap kali Debitur merasa harga lelang tersebut tidak 

sesuai dengan harga pasaran atau harga lelang tersebut terlalu rendah, 

padahal harga lelang yang diajukan berdasarkan penilaian independen yang 

terdaftar dengan nilai pasar dan nilai likuid sebagai acuan harga lelang 

eksekusi. 
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f. Gangguan dari pihak ketiga saat pelaksanaan eksekusi. Gangguan ini dapat 

berupa pengarahan massa yang mendukung pihak Debitur maupun 

munculnya pihak ketiga yang mengaku-ngaku terhadap kepemilikan dari 

jaminan tersebut.  

g. Proses yang cukup berbelit, memakan biaya dan memakan waktu. 

 

Karena banyaknya hambatan-hambatan dalam praktek pelaksananaan 

eksekusi lelang, maka Kreditur merasa kesulitan dan dihadapkan untuk mencari 

jalan keluar lain demi mendapatkan penjaminan atas pengembalian utangnya 

selain dengan menggunakan lembaga Hak Tanggungan, yaitu dengan cara 

menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diikuti dengan 

penandatangan Akta Kuasa Menjual, dengan alasan untuk dapat menghemat 

biaya, mempermudah dan mempercepat proses yang ada. 

Pada saat Debitur menandatangani Perjanjian Kredit dan Akta 

Pengakuan Utang, Debitur (karena ketidaktahuannya akan hukum) biasanya 

langsung diminta untuk menandatangani PPJB dan Akta Kuasa Menjual untuk 

menjamin fasilitas Kredit yang telah diberikan. Hal ini memerlukan kajian 

yuridis lebih lanjut, mengingat konstruksi hukum dalam perjanjian seperti ini 

adalah apabila Debitur wanprestasi, maka Kreditur berdasarkan PPJB dan Akta 

Kuasa Menjual yang telah diberikan kepadanya akan menjual objek jaminan 

tersebut untuk dapat dimiliki dan mengambil seluruh hasil penjualan tanah 

dan/atau bangunan tersebut sebagai pelunasan utangnya.  
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Dengan adanya penandatanganan PPJB yang diikuti dengan Akta Kuasa 

Menjual, dapat menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanah yang 

didahului dengan melakukan proses balik nama dan pendaftaran tanah. Prinsip 

dasar yang berlaku dalam Hak Tanggungan adalah Kreditur tidak dapat 

meminta suatu janji agar dapat memiliki benda yang dijaminkan sebagai 

pelunasan utang, oleh sebab itu cara-cara penjaminan lain selain dengan 

menggunakan Hak Tanggungan untuk tanah adalah tidak dibenarkan. Prinsip 

dengan adanya Hak Tanggungan adalah Kreditur mempunyai kedudukan yang 

didahulukan apabila terjadi wanprestasi, akan tetapi kenyataan yang terjadi 

tidaklah seperti itu, sehingga prinsip yang ada sesuai dengan Undang-Undang 

tidak tersampaikan dengan baik.  

Adapun contoh kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu 

suatu kejadian yang bermula pada saat PT A (bertindak selaku Debitur A) 

mengajukan pinjaman sejumlah fasilitas kredit dengan jaminan berupa 7 (tujuh) 

buah sertipikat atas Tanah dan Bangunan yang berlokasi di beberapa kota di 

Indonesia yang terdaftar atas nama PT C (bertindak selaku Penjamin). PT C 

merupakan pemegang saham dari PT A (sehingga masih terdapat suatu 

hubungan hukum untuk dapat sebagai Penjamin). Pada saat akad kredit 

berlangsung, ternyata atas ke-7 (tujuh) Tanah dan Bangunan tersebut tidak 

dilakukan pembebanan jaminan berupa Hak Tanggungan, melainkan Kreditur 

tersebut meminta Debitur A untuk menandatangani Akta PPJB dan Akta Kuasa 

Jual, yang dibuat di hadapan Notaris. Penandatanganan PPJB pada saat itu 
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dilakukan dalam keadaan nomor, tanggal dan kesepakatan harga di dalam 

minuta masih kosong. 

Beberapa saat kemudian, salah satu perusahaan yang terafiliasi dengan 

Penjamin yaitu PT B (bertindak selaku Debitur B) mengajukan sejumlah 

pinjaman fasilitas kredit yang sama seperti Debitur A di Kreditur yang sama, 

dengan PT C juga bertindak selaku Penjamin. Kemudian jaminan yang 

digunakan oleh PT C selaku Penjamin untuk menjamin fasilitas kredit tersebut 

adalah jaminan yang sama dengan jaminan yang diberikan oleh Debitur A. 

Kemudian terhadap jaminan berupa ke-7 (tujuh) sertipikat Tanah dan/atau 

Bangunan tersebut diatas ternyata pada saat akad kredit berlangsung, 

pembebanan jaminannya juga tidak dengan menggunakan lembaga jaminan 

Hak Tanggungan, melainkan dilaksanakan penandatanganan PPJB dan Akta 

Kuasa Jual yang kedua dari Penjamin ke Kreditur dan di hadapan Notaris yang 

sama seperti pada saat penandatangan PPJB dan Akta Kuasa Jual yang sudah 

dilakukan sebelumnya. 

Pembuatan PPJB dan Akta Kuasa Jual tersebut dibuat dengan maksud 

apabila Debitur A dan Debitur B wanprestasi, maka Kreditur dapat langsung 

menjual jaminan Tanah dan/atau Bangunan tersebut dengan cara datang ke 

kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat (selanjutnya disebut “PPAT”) 

untuk kemudian dibuatkan Akta Jual Beli (selanjutnya disebut “AJB”) atas 

dasar PPJB dan Akta Kuasa Jual yang sebelumnya sudah dibuat dan 

ditandatangani oleh Penjamin dan Kreditur. Seharusnya pengikatan jaminan 
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dilakukan dengan cara pemberian Hak Tanggungan dan bukan dengan cara 

penandatanganan PPJB dan Akta Kuasa jual seperti itu, terlebih PPJB dan Akta 

Kuasa Jual ditandatangani 2 (dua) kali untuk menjamin Debitur yang berbeda 

dan fasilitas kredit yang berbeda juga.  

Berdasarkan fakta yang telah diuraian tersebut di atas, Peneliti tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengikatan Jaminan 

Utang Berupa Tanah Dengan Penandatanganan Perjanjian Pengikatan 

Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Jual Yang Dibuat Di Hadapan Notaris”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka Peneliti 

merumuskan masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kekuatan hukum pengikatan jaminan utang berupa tanah 

dengan menggunakan mekanisme penandatanganan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Jual yang dibuat                                

di hadapan Notaris ? 

2. Bagaimanakah akibat hukum bagi Debitur, Kreditur, Penjamin dan 

Notaris atas pengikatan jaminan utang berupa tanah dengan 

menggunakan mekanisme penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Jual yang dibuat di hadapan Notaris ? 
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C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk meneliti dan 

merumuskan jawaban atas identifikasi masalah yang dikemukakan, dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum terhadap 

pengikatan jaminan atas suatu utang dengan menggunakan mekanismae 

penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Jual 

yang dibuat di hadapan Notaris, serta apa akibat hukumnya atas pelaksaan hal 

tersebut. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum pengikatan jaminan utang 

berupa tanah dengan menggunakan mekanisme penandatanganan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Jual yang dibuat 

di hadapan Notaris. 

2. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi Debitur, Kreditur, 

Penjamin dan Notaris atas pengikatan jaminan utang berupa tanah 

dengan menggunakan mekanisme penandatanganan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Jual yang dibuat                                    

di hadapan Notaris. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk pembelajaran yang 

diharapkan dapat memenuhi khasanah ilmu, khususnya ilmu kenotariatan 
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mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan dalam suatu utang piutang yang 

benar. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan hukum agraria pada khususnya, terutama 

mengenai penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

dan Akta Kuasa Jual atas suatu utang. 

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah mengenai akibat-

akibat hukum yang dapat terjadi apabila jaminan utang dalam 

bentuk tanah tidak menggunakan lembaga Hak Tanggungan 

namun dengan melakukan penandatanganan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Jual. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi aparat pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

melakukan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan, perihal 

adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang terjadi pada 

pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) dan Akta Kuasa Jual atas suatu utang. 
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b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan kepada masyarakat atau semua 

pihak, tak terkecuali bagi pihak Debitur, Kreditur, Penjamin 

maupun Notaris, mengenai lembaga yang seharusnya 

berwenang untuk mengikat jaminan utang berupa tanah dan/atau 

bangunan, sekaligus akibat hukum yang mungkin terjadi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Laporan hasil penelitian hukum ini disusun dan dibagi atas 5 (lima) bab 

dan sub bab yang penguraiannya adalah : 

Bab I  :  Pendahuluan  

Bab ini memuat uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Maksud dan Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

Bab II  : Tinjauan Pustaka 

Bab ini memuat tentang kerangka pemikiran yang menghubungkan 

variabel penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan 

teori-teori yang berkaitan dengan Kredit, Perjanjian jaminan pada 

umumnya, Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Notaris.  
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Bab III :  Metode Penelitian  

Bab ini berisi mengenai metode atau cara yang diperlukan untuk 

menggambarkan fakta atau keadaan sebenarnya tentang hasil yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini 

diuraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, jenis data yang 

digunakan, sumber penelitian hukum, cara memperoleh data 

penelitian, pendekatan yang digunakan dan metode analisis data. 

Bab IV : Analisis dan Pembahasan 

  Bab ini memuat uraian tentang hasil analisis serta uraian secara 

mendalam tentang jawaban atas permasalahan dengan 

menggunakan data yang didapat dari hasil penelitian dan teori-teori 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta 

penerapannya, yaitu mengenai : 

  1. Kekuatan hukum terhadap pengikatan jaminan utang berupa 

tanah dengan menggunakan mekanisme penandatanganan 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Jual 

yang dibuat di hadapan Notaris. 

  2. Akibat hukum bagi Debitur, Kreditur, Penjamin dan Notaris atas 

pengikatan jaminan utang berupa tanah dengan menggunakan 

mekanisme penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

(PPJB) dan Akta Kuasa Jual yang dibuat di hadapan Notaris. 
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Bab V : Kesimpulan dan Saran  

Bab ini memuat kesimpulan berupa jawaban singkat atas 

permasalahan penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan dan 

saran sebagai solusi alternatif yang diusulkan Peneliti terhadap suatu 

pemahaman yang keliru yang belum ditemukan jawabannya 

meskipun telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap 

permasalahan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


