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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada saat ini kita hidup di abad ke-21 di era teknologi yang berkembang 

sangat pesat, sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk terus mengimbangi 

perkembangan teknologi sehingga tidak menjadi masyarakat yang tertinggal. 

Dengan berkembangnya teknologi secara mendunia, teknologi pada saat ini sudah 

menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari 

industri elektronik yang setiap tahunnya mengeluarkan produk terbarunya dan 

industri-industri tersebut berlomba untuk menjadi yang paling baik serta berusaha 

memenuhi kebutuhan masyarat. Teknologi digital merupakan suatu alat yang 

tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih memilih 

sistem pengoperasian otomatis menggunakan sistem komputer. 

 Terbukti sampai saat ini teknologi berperan penting dalam kehidupan 

masyarakat karena mempermudah komunikasi jarak jauh, mempercepat pekerjaan 

masyarakat, mempermudah sistem administrasi, mempermudah proses transaksi 

keuangan, mempermudah mendapatkan/menyebarkan informasi secara luas. 

Informasi elektronik dapat kita nikmati pada saat ini, masyarakat dimudahkan 

untuk mendapat informasi sebanyak-banyaknya sehingga tidak terkendala oleh 

jarak, saat ini kita dapat mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat 

mengenai hal apapun dan dimana pun. Informasi Elektronik adalah satu atau 

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
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gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat 

elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki 

arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya1. 

 Pada era tahun 80 sampai awal 90-an, teknologi seperti komputer, 

handphone, internet bagi sebagian besar masyarakat adalah barang yang mewah 

dan mahal karena jumlah yang belum banyak dan menjadi barang baru dimana 

masyarakat belum begitu mengenalnya2. Internet pada awalnya dikembangkan 

Amerika Serikat (AS) pada pertengahan abad 19, dan semula dipergunakan 

sebatas untuk keperluan militer. Tahun 1994, di Indonesia muncul sebuah 

perusahaan bernama IndoNet sebagai perusahaan Internet Service Provider (ISP) 

komersial pertama di Indonesia. Pada saat itu internet masih digunakan sebagai 

sistem email dan memasuki tahun 2000 masyarakat mulai sadar akan kehadiran 

media sosial yang dapat mengunduh video, foto, musik dan sebagainya3. Tetapi 

seiring berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat 

sehingga internet terus dikembangkan dan masyarakat dapat mengakses internet 

selama 24 jam. Internet adalah singkatan dari Interconnected Networking yang 

apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti rangkaian komputer yang 

terhubung di dalam beberapa rangkaian jaringan.  

                                                             
1 Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, 

ps. 1 ayat (1). 
2 Henry Nuryanto, Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, (PT balai pustaka, 

2012), hal. 2 
3 Abraham Herdyanto, “Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia”, 

<https://www.idntimes.com/tech/trend/abraham-herdyanto/sejarah-perkembangan-teknologi-

informasi-indonesia/full> diakses 15 Februari 2020 

https://www.idntimes.com/tech/trend/abraham-herdyanto/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi-indonesia/full
https://www.idntimes.com/tech/trend/abraham-herdyanto/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi-indonesia/full
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 Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, 

pemerintah mulai membuat kebijakan-kebijakan yang mengembangkan manfaat 

dari internet untuk kepentingan layanan masyarakat. Langkah pemerintah dalam 

menangani perkembangan tersebut, terbukti dengan menciptakan berbagai 

program pemerintah yang menggunakan sistem online. Salah satu program 

pemerintah yang sudah menggunakan sistem online yaitu Paspor Online, Paspor 

Online mulai dipublikasikan oleh pemerintah sejak pertengahan tahun 2017 yang 

merupakan aplikasi antrian online dengan tujuan mempermudah masyarakat 

dalam hal pendaftaran untuk membuat atau memperpanjang paspor. Sebelum 

adanya layanan online tersebut, masyarakat perlu mendatangi kantor imigrasi 

untuk mendaftar antrian dan seringkali masyarakat mengantri untuk waktu yang 

lama, karena kuota pengunjung setiap harinya tidak dibatasi, maka dengan 

layanan online tersebut pemerintah membatasi kuota pengunjung setiap harinya 

dan masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut untuk pengecekan kuota pada 

hari yang diinginkan. 

 Selain Paspor Online, program pemerintah yang sudah ada sebelum Paspor 

Online adalah E-Billing. Direktoran Jenderal Pajak menerapkan Billing System 

atau metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode Billing yang 

diterapkan 1 Juli 20164. Dengan tujuan supaya wajib pajak dapat membayar pajak 

kapanpun dan dimanapun, karena sistem tersebut aktif 24 jam setiap hari. 

Sehingga wajib pajak tidak perlu mendatangi Kantor Pajak untuk membayar 

secara manual, dengan melengkapi Surat Setoran Pajak (SSP) Elektronik pada 

                                                             
4 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/siap-siap-e-billing-mulai-berlaku-pada-1-juli/> 

diakses 15 Februari 2020 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/siap-siap-e-billing-mulai-berlaku-pada-1-juli/
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aplikasi, lalu akan muncul ID Billing untuk pembayaran pajak melalui ATM 

maupun Internet Banking.  

 Dapat kita lihat keseriusan pemerintah dalam menanggapi perkembangan 

jaman yang sudah menggunakan internet untuk berbagai kegiatan yang 

berhubungan dengan layanan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan 

membahas salah satu dari berbagai program pemerintah yang menggunakan 

sistem online, yaitu mengenai Hak Tanggungan berbasis elektronik (HT-el). 

Pengertian Hak Tanggungan menurut Undang-Undang sebagai berikut; 

“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 kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain"5  

 

 Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan diharapkan akan memberikan suatu kepastian hukum tentang 

pengikatan jaminan dengan tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah tersebut sebagai jaminan, yang selama ini pengaturannya menggunakan 

ketentuan-ketentuan Creditverband (pengikatan agunan berupa tanah yang 

umumnya belum bersertifikat) dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

                                                             
5 Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1996, ps 1 ayat (1) 



 

5 
 

(KUHPerdata). Hak Tanggungan menjadi satu-satunya lembaga hak jaminan atas 

tanah6. 

 Hak Tanggungan dibutuhkan ketika seseorang berupaya untuk membeli 

rumah tetapi tidak memiliki dana yang cukup pada saat itu, maka dapat memilih 

untuk membeli rumah secara Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Langkah untuk 

melanjutkan proses jual-beli melalui KPR akan ada beberapa akta yang dihadirkan 

yaitu Surat Kuasa untuk Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta 

Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). SKMHT merupakan sebuah surat yang 

berisi pemberian kuasa yang dibuatkan atau diberikan oleh pemberi agunan atau 

pemilik tanah dalam hal ini umumnya adalah pelaku pembangunan perumahan 

(developer) sebagai pihak pemberi kuasa kepada kreditur selaku pihak penerima 

kuasa guna mewakili pemberi kuasa melakukan pemberian atas Hak Tanggungan 

kepada kreditor atas tanah milik pemberi kuasa. SKMHT ini diperlukan apabila 

sertifikat rumah tersebut masih atas nama penjual atau developer sehingga perlu 

dilakukan balik nama terlebih dahulu berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) kepada 

pembeli rumah. Sedangkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah 

akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu 

sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya. Akta inilah yang menjadi objek dari 

pendaftaran Hak Tanggungan, APHT yang bersamaan dengan SKMHT 

didaftarkan melalui sistem online untuk proses jual-beli rumah secara KPR. 

 Kita ketahui bersama bahwa kepemilikan tanah sangat berpengaruh bagi 

kehidupan masyarakat, maka pemerintah secara perlahan membangun dan 

                                                             
6 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, Kencana Prenada Media, hal. 1. 
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meningkatkan pengelolaan data terkait pertanahan. Pemerintah mengembangkan 

sistem elektronik untuk pendaftaran Hak Tanggungan berbasis elektronik, dengan 

berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan 

Terintegrasi Secara Elektronik (Permen ATR/KBPN 9/2019) yang disahkan pada 

tanggal 21 Juni 2019. 

 Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang 

selanjutnya disebut Sistem HT-el adalah:  

“Serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka 

pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui 

sistem elektronik yang terintegrasi”.7 

 Kebijbakan HT-el ini dikeluarkan karena mempertimbangkan peningkatan 

pelayanan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam 

rangka pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, 

teknologi dan kebutuhan masyarakat maka perlu memanfaatkan teknologi 

informasi agar prosedur pelayanan Hak Tanggungan dapat terintegrasi secara 

elektronik sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Sebelum dikeluarkannya 

Permen ATR/KBPN 9/2019, pendaftaran Hak Tanggungan harus didaftarkan 

secara manual, dengan melakukan pendaftaran di loket kantor perwakilan Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) Kota/Kabupaten setempat. Namun prosedur tersebut 

sudah dianggap kurang efektif, karena terdapat beberapa fakta di lapangan yang 

                                                             
7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, ps 1 ayat (6). 
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terjadi seperti keterlambatan pendaftaran. Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 pasal 13 ayat (2) sudah menetapkan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberi Hak 

Tanggungan (APHT), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib mengirimkan 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan dan warkah lain 

yang diperlukan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena 

itu, pemerintah mengambil langkah dengan membuat kebijakan melalui Permen 

ATR/KBPN 9/2019.  

 Layanan HT-el merupakan langkah alternatif untuk melakukan 

pendaftaran Hak Tanggungan dan bukan wajib. Dalam pasal 3 ayat (2) Permen 

No. 9/2019 mengatur bahwa pelayanan Hak Tanggungan “dapat” dilaksanakan 

secara elektronik melalui Sistem HT-el. Frasa kata “dapat” mengandung 

pengertian bahwa terdapat pilihan dalam mendapatkan pelayanan hak tanggungan, 

yaitu secara manual seperti sebelumnya, maupun melalui sistem HT-el. Apabila 

setelah diberlakukannya HT-el kemudian layanan Hak Tanggungan secara manual 

tidak diselenggarakan atau ditiadakan oleh Kantor Pertanahan, maka berarti 

Kantor Pertanahan yang menolak pendaftaran Hak Tanggungan diluar HT-el 

tersebut bertentangan dengan Permen 9/2019 dan UUHT. 

 Pada tanggal 25 September 2019 Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil 

berkesempatan hadir di Indonesia International Property Expo, Jakarta untuk 

memperkenalkan layanan Hak Tanggungan elektronik kepada masyarakat 

termasuk pengembang yang ingin memperoleh Hak Tanggungan. Layanan 

tersebut sedang diuji coba di 29 (duapuluh Sembilan) Kantor pertanahan di 
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berbagai daerah dan telah menerbitkan sebanyak 65 (enampuluh lima) HT 

elektronik per bulan September tahun 2019. Menurutnya pemerintah 

mengeluarkan kebijakan tersebut karena pemerintah merasa tertinggal oleh swasta 

yang sudah mulai menggunakan teknologi digital sejak lama dan sudah 

menggunakannya untuk banyak kepentingan, sehingga pemerintah ingin 

mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah berharap dengan adanya sistem ini 

diperkirakan akan memangkas waktu sertifikasi Hak Tanggungan yang 

sebelumnya rata-rata 9 bulan menjadi 3 bulan. Pemerintah menargetkan pada 

tahun 2025 semua data pertanahan sudah terakses digital8. 

 Penulis memandang bahwa topik ini sangat menarik dan penting untuk 

dijadikan laporan magang dan menarik untuk dibahas lebih lanjut karena dapat 

dikatakan bahwa HT-el merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh 

pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan kualitas 

dalam melayani masyarakat. Dengan menjalani magang di Kantor PPAT Dessy 

Anggraini, S.H., M.Kn, penulis dapat mengetahui secara langsung fakta-fakta 

yang terjadi mengenai HT-el, sehingga dapat melihat apakah kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan yang menginginkan 

efektivitas kerja lebih cepat dan efisien. 

 Dalam laporan magang ini, penulis akan menganalisa penerapan HT-el 

dalam salah satu transaksi perjanjian jual beli rumah. Perjanjian jual beli tersebut 

dilakukan pada bulan April 2019 antara developer perumahan sebagai penjual 

                                                             
8 Efrem Siregar, “Tanpa Loket, BPN Bikin Layanan Online Buat Hak Tanggungan”, 

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190925115641-4-102092/tanpa-loket-bpn-bikin-

layanan-online-buat-hak-tanggungan>. Diakses 15 Februari 2020 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190925115641-4-102092/tanpa-loket-bpn-bikin-layanan-online-buat-hak-tanggungan
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190925115641-4-102092/tanpa-loket-bpn-bikin-layanan-online-buat-hak-tanggungan
https://www.cnbcindonesia.com/news/20190925115641-4-102092/tanpa-loket-bpn-bikin-layanan-online-buat-hak-tanggungan
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yaitu PT. GRAHA NUANSA HIJAU yang berkedudukan di Kota Tangerang 

Selatan, dengan Tuan X sebagai pembeli yang melakukan transaksi dengan Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR).  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia? 

2. Apakah pendaftaran Hak Tanggungan berbasis elektronik menjadi 

lebih efektif dibandingkan dengan pendaftaran manual? 

1.3 Tujuan Magang 

 Magang merupakan salah satu program tugas akhir yang merupakan syarat 

kelulusan di Universitas Pelita Harapan. Adapun tujuan yang diperoleh dari 

kegiatan magang yang dilaksanakan di Kantor PPAT Dessy Anggraini, S.H., 

M.Kn, yaitu: 

 Tujuan Magang: 

1. Mempelajari proses pembebanan Hak Tanggungan menurut Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996. 

2. Melihat fakta lapangan yang terjadi dalam proses pembebanan Hak 

Tanggungan. 

3. Menilai dan mempelajari apakah pendaftaran Hak Tanggungan 

berbasis elektronik sudah berjalan efektif. 

1.4 Manfaat Magang 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
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1. Dapat dijadikan acuan dalam menentukan pekerjaan setelah 

menyelesaikan perkuliahan. 

2. Sebagai tolak ukur kemampuan diri mahasiswa pada saat bekerja di 

PPAT. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Menambah pengalaman kerja di bidang hukum. 

2. Menambah relasi dalam lingkup kerja. 

3. Meningkatkan sikap kerja professional. 

4. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Magang 

 Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu empat bulan 

terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2020. Kegiatan 

magang ini dilaksanakan di Kantor PPAT Dessy Anggraini, S.H., M.Kn yang 

terletak di Ruko Paramount Mendrisio 3, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong 

No.02, Cihuni, Pagedangan, Tangerang, Banten. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan 

mengenai latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan 
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magang, manfaat magang, waktu dan lokasi magang serta 

sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab kedua berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang 

diambil dari kutipan buku dan peraturan Undang-Undang yang 

bersangkutan.  

BAB III  GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG 

Bab ketiga merupakan gambaran umum kantor PPAT Dessy 

Anggraini, S.H., M.Kn 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab keempat ini akan membahas proses kredit pemilikan rumah 

(KPR) dan efektivitas pendaftaran Hak Tanggungan berbasis 

elektronik (online), permasalahan yang dihadapi.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab kelima ini akan memuat kesimpulan mengenai analisis yang  

  didapat dari laporan, serta saran yang dikemukakan penulis   

  terhadap permasalahan tersebut. 
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