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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan

masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat

pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam

uang sebagai sarana yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kondisi

perekonomiannya. Peningkatan perekonomian dilakukan dengan melakukan usaha-

usaha ekonomi sehingga taraf kehidupannya juga dapat turut meningkat. Dalam

kegiatan pinjam meminjam setidaknya ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak pemberi

pinjaman dan pihak yang melakukan peminjaman uang. Pihak pemberi pinjaman yang

memiliki simpanan uang dapat memberikan pinjaman uang kepada yang

memerlukannya menurut pertimbangannya tertentu. Sebaliknya, pihak meminjam

berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu juga dapat melakukan peminjaman uang

tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang dari

pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan dana guna pembiayaan kegiatan

usahanya. Kegiatan usaha pasti memerlukan modal sehingga peminjaman uang

merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjalankan rencana usahanya

tersebut.
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Ditinjau dari perkembangan perekonomian nasional dan internasional pada saat ini,

dapat diketahui bahwa kegiatan pinjam meminjam uang memiliki peranan yang sangat

besar. Peranan tersebut terlihat dari meningkatnya laju kegiatan pinjam meminjam,

baik secara perseorangan maupun melalui lembaga keuangan. Pada umumnya,

kegiatan pinjam meminjam uang selalu diindetikkan dengan pinjam meminjam yang

dilakukan secara perseorangan, sedangkan kegiatan pinjam meminjam yang

melibatkan lembaga keuangan seperti bank lazimnya disebut sebagai perjanjian kredit.

Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional telah membantu memenuhi

kebutuhan dana bagi kegiatan dalam bentuk pemberian kredit perbankan. Kredit

perbankan merupakan adalah satu usaha bank konvensional yang banyak dimanfaatkan

oleh masyarakat yang memerlukan dana bagi kegiatan usahanya.

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat

diperhatikan bahwa umumnya sering terdapat persyaratan adanya penyerahan jaminan

utang oleh pihak peminjam kepada pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa

barang berwujud maupun tidak berwujud, yang tata caranya diatur oleh peraturan

internal bank yang bersangkutan. Syarat adanya jaminan tersebut merupakan salah satu

bentuk janji penanggungan utang, sehingga menjadikannya sebagai jaminan bagi

pembayaran kreditnya. Jaminan kebendaan tersebut yang akan memberikan hak

kebendaan kepada pemegang jaminan bagi pelunasan piutangnya.

Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka

pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang

melakukan pinjam meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman

mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman kepada pihak

peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan utang tersebut juga diatur
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oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari hukum perdata, pada

dasarnya Pasal 1131 Kitab Undang-Hukum Perdata telah mengatur tentang jaminan

utang meskipun para pihak tidak memperjanjikannya terlebih dahulu dalam bentuk

perjanjian tertulis atau akta.1 Pasal ini menetapkan bahwa semua kekayaan seseorang

dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua hutangnya. Inilah dasar

jaminan umum yang dalam hukum jerman disebut dengan Haftung. Jika seseorang

memiliki suatu hutang, maka jaminannya adalah semua kekayaannya. Kekayaan

tersebut dapat disita dan dilelang dan dari hasil pelelangan tersebut dapat diambil suatu

jumlah untuk membayar hutangnya kepada krediturnya.2

Kegiatan pinjam meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan penyerahan

jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan usaha. Badan

usaha umumnya secara tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk

menyerahkan suatu barang (benda) sebagai objek jaminan utang pihak peminjam.

Jaminan utang yang diajukan oleh pihak peminjam umumnya akan dinilai oleh badan

usaha tersebut sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman uang yang

diberikannya. Penilaian objek jaminan banyak terjadi di bidang perbankan sebagai

lembaga keuangan. Bank akan melakukan penilaian dari segi hukum dan ekonomi

mengenai ukuran jaminan berdasarkan nilai pinjaman. Berdasaran penilaian dari kedua

segi tersebut, maka akan dapat disimpulkan mengenai kelayakan objek jaminan utang

yang pantas dan berharga.

1 Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Segala kebendaan si
berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada
di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

2 Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, (Batam: Alumni,
1978), hlm. 21.
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Ditinjau dari segi hukum, pada saat ini ketentuan mengenai perjanjian pinjam

meminjam dan objek jaminan yang menyertainya telah diatur dalam berbagai

peraturan perundang-undangan, namun apapun bentuknya perjanjian pinjam

meminjam tetap harus tunduk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang menetapkan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.3 Perjanjian pinjam

meminjam tersebut kemudian diikuti oleh pengikatan agunan yang diatur dalam

hukum jaminan. Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau

berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang

terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hukum

jaminan mengatur tentang hak apa yang akan membebani objek jaminan atas

perjanjian kredit, di mana Pemerintah telah mengatur ketentuannya ini dalam peraturan

terkait. Berbagai peraturan tersebut diantaranya telah diatur dalam perundang-

undangan khusus dan ada juga yang masih menggunakan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata sebagai dasar hukumnya. Peraturan hukum tersebut antara lain adalah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta

Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Gadai, Pasal 1162 sampai dengan

Pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang hipotik, dan

Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

mengatur tentang Jaminan Penanggungan.

3 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa “Untuk sahnya suatu
perjanjian diperlukan empat syarat (1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2). Kecakapan untuk
membuat suatu perikatan, (3). Suatu hal tertentu, (4). Suatu sebab yang halal.
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Pengaturan mengenai hukum jaminan tersebut tidak dapat dilepaskan dari

dibuatnya perjanjian jaminan itu sendiri. Perjanjian jaminan ditujukan agar ada

jaminan yang dapat diuangkan bagi pihak atau lembaga pemberi pinjaman apabila

terjadi kredit macet. Pada umumnya, kredit macet selalu diasosiasikan dengan kegiatan

pinjam meminjam dengan bank. Persepsi tersebut muncul karena dalam kehidupan

sehari-hari, “kredit” selalu dihubungkan dengan pinjaman bank, sedangkan pinjam

meminjam uang di antara orang perseoragan pada umumnya disebut “hutang

piutang”.4

Pada saat ini, umumnya bank sebagai penyedia jasa peminjaman uang selalu

menggunakan akta notariil untuk membuat perjanjian kredit maupun perjanjian

jaminannya. Akta notariil yang dibuat oleh notaris telah umum digunakan oleh bank

karena pengikatannya lebih terjamin daripada menggunakan akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan adalah sebuah akta yang dibuat antara pihak-pihak dimana

pembuatanya tidak di hadapan pejabat pembuat akta yang sah yang ditetapkan oleh

undang-undang seperti notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sebagainya.

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian

sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat

yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Dalam hal ini, notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat

akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.5 Setiap unsur dan kata-kata yang tercantum

4 J, Satrio, Parate esekusi sebagai sarana mengatasi kredit macet, (Purwokerto: UNSOED, 1993),
hlm. 1.

5 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan
bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki
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dalam akta noteriel harus dianggap sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi pada

saat akta tersebut dibuat, sehingga kekuatan pembuktian sempurna tersebut yang

membuat akta notaril sering digunakan dalam perjanjian kredit.

Adanya sifat otentik akta notaril dibandingkan dengan akta di bawah tangan inilah

yang mendorong pihak bank untuk menjalin hubungan dengan notaris rekanan,

sehingga keamanan bank sebagai lembaga pemberi pinjaman dapat lebih terjamin.

Keamanan bank dalam hal pengikatan kredit maupun pengikatan jaminan sangat

penting dalam segi legalitas, terutama jika dalam proses pelaksanaan perjanjian

tersebut terjadi kredit macet.

Suatu kredit dapat disebut macet atau bermasalah jika nasabah gagal dalam

memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta

bunganya, seperti yang telah menjadi kesepakatan bersama. Kredit macet dapat

disebabkan oleh beberapa faktor baik secara eksternal, maupun internal. Faktor

eksternal yang menyebabkan terjadinya kredit macet bagi nasabah dapat terjadi karena

keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil, fluktuasi nilai mata uang rupiah yang

sulit diperkirakan, laju inflasi yang meningkat, peraturan dan kebijakan yang tidak

konsisten, serta tingkat persaingan industri yang semakin ketat. Adapun faktor internal

nasabah yang juga dapat mendorong terjadinya kredit macet adalah kesalahan

manajemen, kesulitan keuangan, kegagalan produksi (kualitas dan kuantitas),

kegagalan pemasaran, serta sengketa antara pemilik, pengelola dan karyawan.6

Terjadinya kredit macet dapat dinilai dari kriteria-kriteria tertentu yang telah

ditetapkan oleh pemerintah di bidang perbankan. Ditinjau dari kemampuan membayar,

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang
lainnya”.

6 Juli Irmayanto, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 86-87.
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maka Bank Indonesia telah menetapkan kolektibilitas kredit berdasarkan Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 12 Nopember 1998.

Surat Keputusan tersebut mengelompokkan kolektibilitas kredit menjadi 5 (lima) jenis

kriteria.7 Kriteria-kriteria tersebut itulah yang digunakan sebagai pedoman bagi suatu

bank dalam menilai aspek kelancaran angsuran pinjaman nasabahnya.

Permasalahan kredit macet sebagaimana telah dijelaskan di atas merupakan kasus

yang banyak terjadi di dunia perbankan, baik di Indonesia maupun dunia pada

umumnya. Terjadinya kredit macet yang tidak kunjung diselesaikan dapat berakibat

pada dilakukannya sita jaminan terhadap barang milik debitur. Sita jaminan

merupakan upaya yang disediakan oleh undang-undang bagi penggugat di pengadilan

agar haknya terjamin dalam pelunasan utang. Selain itu, sita jaminan juga menjadi

tindakan persiapan, karena dengan dilakukannya sita jaminan terhadap sesuatu barang,

baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, maka barang-barang tersebut

disimpan (diconserveer) untuk jaminan dan tidak boleh dijualbelikan, dibebani atau

disewakan oleh orang yang tersita (tergugat) kepada orang lain. Ketentuan mengenai

hal tersebut diatur dalam Pasal 199 HIR/Pasal 214 RBg. Pasal 1320 dan 1337 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata juga menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian yang

dibuat tergugat untuk menjualbelikan, membebani dan menyewakan barang-barang

7 Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 12 Nopember
1998 kolektibilitas kredit dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis yaitu (1) Lancar, adalah pembayaran tepat
waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan seta sesuai dengan persyaratan kedit, (2)
Dalam Perhatian Khusus, jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan waktu
90 hari, (3) Kurang Lancar, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah
melampaui waktu 90 hari sampai dengan 180 hari. Terdapat cerukan berulang kali khususnya untuk
menutupi kerugian operasional dan kekuarangan arus kas, (4) Diragukan, adalah terdapat tunggakan
pembayaran dan/atau bunga yang telah melampaui waktu 180 hari sampai dengan 270 hari, (5) Macet, jika
terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui waktu 270 hari.
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yang telah disita tidak sah. Bahkan Pasal 231 dan Pasal 232 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana juga menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana.

Ketentuan hukum Indonesia juga mengatur bahwa sita jaminan tidak hanya dapat

dilakukan terhadap barang-barang hak milik tergugat saja, tetapi juga dapat dilakukan

terhadap barang-barang hak milik penggugat yang dikuasai tergugat. Sita jaminan

yang dimaksudkan bukan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan

yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang, melainkan untuk

menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk

menyerahkan sesuatu barang milik penggugat yang dikuasainya.8 Dalam praktiknya,

tidak jarang penetapan sita jaminan yang telah ditetapkan pengadilan mendapat

perlawanan dari pihak lainnya.

Salah satu kasus perlawanan sita jaminan yang terjadi di Indonesia adalah kasus

PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri dengan PT. Nippon Steel Batam dan

Dolly Novi Rumuat. Kasus yang awalnya terkait dengan perjanjian kredit tersebut

terjadi di Batam di mana PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri

berkedudukan sebagai pemberi kredit, sedangkan Dolly Novi Rumuat berkedudukan

sebagai peminjam kredit. Dalam perjanjian kredit tersebut, Dolly Novi Rumuat

memberikan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagai jaminan sebagai jaminan atas

pelunasan kreditnya, yang selanjutnya diikat dengan hak tanggungan. Pada masa

selanjutnya, Dolly Novi Rumuat melakukan tindak pidana penggelapan di PT. Nippon

Steel Batam tempatnya bekerja. Tindak Pidana yang dilakukannya tersebut

8 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkrtawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktak, (Batam: 1979), hlm. 86.
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mengakibatkan Dolly Novi Rumuat dihukum di Lembaga Permasyarakatan Batam

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam.

Tindak Pidana penggelapan tersebut juga mengakibatkan kerugian bagi PT.

Nippon Steel Batam sehingga PT. Nippon Steel Batam mengajukan pemohonan

penetapan Sita Jaminan ke Pengadilan Negeri Batam atas aset yang dimiliki oleh Dolly

Novi Rumuat. Pengadilan Negeri Batam melalui Penetapan dan Berita Acara Sita

Jaminan perkara Perdata Gugatan No. 90/Pdt.G/2012/PN. BTM, tanggal 11 September

2012 kemudian memerintahkan sita jaminan milik Dolly Novi Rumuat, termasuk pada

jaminan yang telah menjadi agunan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri.

Penetapan tersebut tentu menimbulkan ketidakpuasan dari PT. Bank Perkreditan

Rakyat Barelang Mandiri sehingga permasalahan sita jaminan dalam kasus tersebut

mendapat perlawanan kembali di Pengadilan Negeri Batam.

Hal yang menarik dalam kasus ini adalah mengenai gugatan dari PT. Bank

Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri sebagai pelawan yang mendalilkan bahwa sita

jaminan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Batam harus dibatalkan serta diangkat,

karena Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri telah memegang Sertipikat Hak

Tanggungan dari Dolly Novi Rumuat selaku debiturnya. PT. Bank Perkreditan Rakyat

Barelang Mandiri mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan tersebut dianggap

memiliki kekuatan eksekusi layaknya putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde). Untuk itu, sita jaminan yang telah

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Batam harus dicabut atau setidak-tidaknya ditunda

pelaksanannya. Kasus inilah yang menjadi bahan penelitian penulis sebagai mahasiswa

fakultas kenotariatan yang seharusnya memahami aspek legalitas perjanjian kredit dan

perjanjian jaminan secara menyeluruh, khususnya bagi akta yang memiliki kekuatan
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eksekutorial seperti Sertipikat Hak Tanggungan. Hal tersebut didasarkan atas hukum

bahwa sertipikat adalah bukti hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.9

Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta otentik antara lain

perjanjian kredit dan dalam hal merangkap kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) dapat membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang

selanjutnya didaftar di Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertipikat hak tanggungan.

Dalam kasus terjadi peletakan sita jaminan oleh PT. Nippon Steel Batam terhadap aset

milik Dolly Novi Rumuat, sehingga ada pihak lain yang dirugikan, maka penulis

menyusun tugas akhir dengan judul “Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Hak

Tanggungan dalam Pengangkatan Sita Jaminan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan

Negeri Batam Nomor : 47/PDT.PLW/2013/PN.BTM antara PT. Bank Perkreditan

Rakyat Barelang Mandiri Melawan PT. Nippon Steel Batam dan Dolly Novi

Rumuat).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memuat 3 (tiga) rumusan

masalah yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana nilai kekuatan eksekutorial yang terkandung dalam Sertipikat Hak

Tanggungan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri dan

kedudukannya sebagai kreditur pemegang hak tanggungan?

9 A Kohar, Notaris dalam Praktak Hukum, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 147.
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2. Bagaimana implementasi eksekusi Hak Tanggungan dalam pengangkatan sita

jaminan menurut Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :

47/PDT.PLW/2013/PN.BTM ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui :

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui nilai kekuatan eksekutorial yang terkandung dalam

Sertipikat Hak Tanggungan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang

Mandiri dan kedudukannya sebagai kreditur pemegang hak tanggungan

b. Untuk mengetahui implementasi eksekusi Hak Tanggungan dalam

pengangkatan sita jaminan menurut Putusan Pengadilan Negeri  Batam Nomor

: 47/PDT.PLW/2013/PN.BTM.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu penelitian ilmiah, penulisan tesis ini memberikan kegunaan

secara teori dan secara praktik yang diuraikan sebagai berikut :

a. Secara Teori, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat sebagai

peminjam kredit pada umumnya dan bank pada khususnya tentang aspek

hukum sita jaminan jika terjadi kredit macet. Masukan tersebut akan

meningkatkan pemahaman, baik pada bank maupun masyarakat peminjam

kredit tentang kekuatan hukum yang terkandung dalam sertipikat hak

tanggungan dan hal-hal apa yang harus dilakukan apabila terdapat sita jaminan

berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam hal ini, perlawanan dari salah satu
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pihak yang berkepentingan merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh

pihak lawannya, sehingga penulisan tesis ini dapat menjadi pedoman mengenai

langkah-langkah dan dasar hukum apa yang seharusnya digunakan saat

menghadapi permasalahan terkait dengan sita jaminan.

b. Secara Praktik, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi notaris dan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat negara yang menjadi rekanan

(partner) bank saat melakukan pengikatan kredit dan pengikatan jaminan.

Masukan tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi

notaris apabila dalam pengikatan kedit yang telah dibuatnya terjadi sita

jaminan, khususnya bagi kasus-kasus yang menimbulkan gugatan di

pengadilan. Dalam gugatan pengadilan, akan terbuka kemungkinan

pemanggilan notaris sebagai saksi, sehingga pemahaman yang menyeluruh dan

mendalam akan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitas notaris sebagai

pejabat negara yang berwenang dalam membuat suatu akta otentik, khususnya

bagi akta yang memiliki kekuatan eksekusi layaknya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini disusun oleh penulis dengan menggunakan

pendapat-pendapat dari para ahli mengenai aspek hukum perjanjian kredit, kekuatan

eksekutorial sertipikat hak tanggungan, sita jaminan dan kedudukan preferen yang

dimiliki oleh pemegang sertipikat hak tanggungan. Pada dasarnya, Sertipikat Hak

Tanggungan merupakan bentuk jaminan kebendaan yang merupakan perjanjian

tambahan (accesoir). Perjanjian accesoir tersebut bersifat mengikuti perjanjian



13

pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam (perjanjian kredit). Adapun pengertian

perjanjian dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli yang diuraikan sebagai berikut :

1. H.M.A. Savelberg menyatakan bahwa “kredit merupakan dasar setiap perikatan

(verbintenis) di mana seseorang berhak menuntut seseuatu dari orang lain sebagai

jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan

untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.10

2. MR. J.A.Levy yang merumuskan arti hukum kredit yaitu “menyerahkan secara

sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit

yang berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan

kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.11

3. Muchdarsyah Sinungan memberikan pengertian kredit sebagai “pemberian prestasi

oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada

waktu tertentu disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.12

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit

yang diberikan oleh Savelberg dan Mucdarsyah menunjukkan pada pengertian kredit

pada umumnya, yang dapat dilihat pada kata setiap perikatan dan kata pemberian

prestasi, yang mengandung pengertian bahwa perikatan atau prestasi itu dapat terjadi

atas uang, barang atau kedua-duanya. Adapun pengertian yang diberikan oleh Levy

telah menujuk pada pengertian perjanjian pinjam uang.13

Perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok tersebut selanjutnya diikuti

dengan perjanjian jaminan yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertipikat hak

10 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991),
hlm.24.

11 Mgs. Edy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 1.
12 Mgs. Edy Putra Ibid, hlm. 2.
13 Adrian Sutedi, Op.Cit,, hlm. 20.
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tanggungan. Sertipikat hak tanggungan adalah akta yang memiliki pencatuman irah-

irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari

pencantuman irah-irah tersebut membuatnya memiliki kekuatan eksekusi layaknya

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Hal

ini membuat pemegang sertipikat hak tanggungan memiliki hak privilege

dibandingkan kreditur lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Menurut J. Satrio dari perumusan dalam Pasal 1134 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh

undang-undang, artinya piutang-piutang tertentu yang disebutkan oleh undang-undang,

secara otomatis mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen yang didahulukan.14

Selanjutnya, aspek hukum hak privilege dan kekuatan eksekutorial dalam sertipikat

hak tanggungan tersebut dianalisis dengan putusan pengadilan negeri yang melakukan

peletakan sita jaminan atas objek yang sama. Sita jaminan (conservatoir beslag)

adalah salah satu jenis sita yang dikenal dalam hukum Indonesia, selain sita hak milik

(rindivicatoir beslag), sita harta bersama (maritale beslag), dan sita eksekusi

(executoir beslag). Adapun pengertian mengenai sita dan sita jaminan dapat ditemukan

dari pendapat beberapa ahli yang diuraikan sebagai berikut :

1. Djamanat Samosir berpendapat bahwa sita merupakan suatu tindakan hukum yang

dilakukan oleh hakim yang sifatnya eksepsional, atau permohonan salah satu pihak

yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk mengamankan barang sengketa dari

kemungkinan pemindahtanganan, atau pembebanan dengan jaminan, perusahaan

14 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: Alumni, 1993), hal. 28-29.



15

oleh pihak yang memegang atau pihak yang menguasai barang sengketa supaya

putusan hakim dapat dilaksanakan.15

2. M. Yahya Harahap yang merumuskan pengertian sita jaminan sebagai “tindakan

hukum yang diambil pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau

mendahului putusan”.16

3. Wildan Suyuthi berpendapat bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) adalah sita

yang diletakkan baik terhadap harta yang disengketakan maupun terhadap harta

kekayaan tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau

hutang piutang, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat,

terhadap harta yang disengketakan atau harta milik tergugat akibat ganti rugi atau

hutang piutang, agar tetap ada dan utuh, sehingga dita itu memberi jaminan kepada

penggugat bahwa kelak gugatannya “tidak illusoir” atau “tidak hampa” pada saat

putusan dieksekusi (dilaksanakan).17

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, maka

dalam kerangka teori dalam penelitian ini penulis menganalisis aspek hukum sita

jaminan (conservatoir beslag) di antara pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan

Negeri Batam. Dalam hal ini adalah PT. Nippon Steel Batam selaku pemohon sita

jaminan melawan PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri selaku pemegang

sertipikat hak tanggungan yang memiliki kekuatan eksekutorial dalam Putusan

Pengadilan Negeri Nomor 47/PDT.PLW/2013/PN.BTM.

15 Djamanat Samosir, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Nuansa Auli, 2011), hlm. 282.
16 M. Yahya Harahap, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag),

(Bandung: Pustaka, 1990), hlm. 5.
17 Wildan Suyuthi, hlm. 42.
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E. Kerangka Konsepsional

Dalam penyusunan kerangka konsepsional, penulis menggunakan definisi yang

tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai objek penulisan sebagai

landasan yuridis formal. Definisi tersebut meliputi definisi tentang pengertian hak

tanggungan, kekuatan akta eksekutorial Sertipikat Hak Tanggungan dan aspek hukum

sita jaminan (conservatoir beslag). Pengertian hak tanggungan tercantum di dalam

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.18 Berdasarkan

pengertian dari Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa hak tanggungan merupakan hak

jaminan yang didasarkan atas pelunasan utang tertentu yaitu perjanjian kredit.

Pengertian mengenai kredit tercantum dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.19 Adapun persetujuan atas kesepakatan

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yaitu debitur dengan syarat-syarat

dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi disebut perjanjian kredit. Pada

praktiknya di dalam perjanjian kredit, penerima kredit tidak bebas untuk menentukan

sendiri tujuan dari penggunaan kredit. Penggunaan kredit juga terikat pada program

Pemerintah di dalam pembangunan.20

Sertipikat hak tanggungan merupakan sertipikat yang memiliki kekuatan eksekusi

langsung (parate executie). Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 224 HIR yang

18 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyebutkan bahwa “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.”

19 Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan
bahwa “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.”

20 Adrian Sutedi, Loc.Cit, hlm. 20.
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menetapkan bahwa grosse akta memiliki kekuatan yang sama seperti putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan grosse akta berupa eksekusi

langsung (parate executie) tersebut sangat penting apabila terjadi sita jaminan atas

harta yang telah menjadi agunan sebelumnya. Parate eksekusi sendiri merupakan

bagian dari Hukum Jaminan yang digunakan kreditur sebagai upaya untuk

menguangkan tagihannya dan karenanya mirip dengan suatu “eksekusi”. Karena

hukum jaminan sendiri juga mempunyai kaitan yang erat dengan masalah eksekusi

maka pembahasannya tidak akan dapat terlepas dari hukum acara, di mana masalah

eksekusi diatur. Karena yang dimaksudkan sebagai hukum formil untuk melaksanakan

hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam hukum materiil. Dari Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata semula adalah Reglemen op de Rechtsvordering (Rv),

maka untuk mengetahui apa dan sejauh mana suatu hak diberikan oleh Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata di samping kita melihat dalam H.I.R sebagai peraturan

pelaksanaannya, perlu juga tinjauan dalam Rv.

Sita jaminan sendiri merupakan upaya penggugat yang diatur dalam Pasal 199

HIR/Pasal 214 RBg RBG, Pasal 1320, Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata serta Pasal 231 dan Pasal 232 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 227 HIR atau 261 RBg (Rechtsreglement Buitensewesten) menetapkan adanya

hak peletakan sita jaminan tersebut dari pihak yang berkepentingan.21 Pada dasarnya,

21 Pasal 227 HIR atau 261 RBg (Rechtsreglement Buitensewesten) menyebutkan bahwa “Apabila
ada alasan yang cukup untuk menyangka bahwa seseorang yang berhutang yang terhadapnya belum lagi
diperoleh suatu keputusan hukum atau terhadapnya telah diucapkan suatu keputusan hukum tetapi belum
dapat dijalankan. Dan ia sedang berusaha atau menghilangkan atau menyingkirkan barang-barang bergerak
atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari pihak penagih hutangnya,
maka atas permohonan yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri atau apabila yang berhutang
bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah Pemerintahan Magistraat dari tempat kedudukan Pengadilan
Negeri tidak bertempat tinggal di tempat yang disebut belakangan itu, magistraat di daerah tempat tinggal
barang tersebut disita, untuk menjaga hak Pemohon yang kepadanya selanjutnya diberitahukan untuk hadir
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sita jaminan sendiri tidak dapat dilepaskan dari hakikat hukum kebendaan, dimana hak

kebendaan mempunyai dua fungsi yaitu pertama, hak kebendaan yang memberi

kenikmatan (zakelijk genotsrecht) baik yang memberi kenikmatan secara langsung

seperti bezit dan eigendom maupun yang memberi kenikmatan tidak langsung seperti

Erfpacht,opstal dan vruchtgebruik. Fungsi yang kedua dari hak kebendaan tersebut

adalah memberi jaminan. Dalam hal ini jaminan yang dapat diberikan adalah jaminan

perorangan dan jaminan kebendaan. Apabila terjadi kredit macet terhadap hak

kebendaan tersebut, maka dapat dilakukan sita jaminan berdasarkan putusan

pengadilan. Sita jaminan tersebut merupakan tindakan persiapan yang menjamin dapat

dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara perdata di kemudian hari, yang

diajukan oleh pihak-pihak yang merasa berkepentingan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsepsional dan

sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN, HAK

TANGGUNGAN DAN SITA JAMINAN

Bab ini terbagi dalam 3 (tiga) sub bab yaitu tinjauan umum hukum jaminan,

hak tanggungan dan tinjauan umum mengenai sita jaminan. Tinjauan

di persidangan Pengadilan Negeri pada tanggal dan hari yang ditentukan untuk itu, seharusnya pada hari
persidangan pertama Pengadilan yang akan datang untuk memajukan dan membenarkan gugatannya.”
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umum hukum jaminan meliputi pengertian hukum jaminan, hak dan

kewajiban penjamin, akibat pelepasan hak penjamin, jenis-jenis hak

jaminan yang terdiri dari gadai, fidusia, hipotik dan penanggungan. Selain

itu dibahas juga menenai hak-hak yang diistimewakan (didahulukan) yang

terdiri dari  hak privilege atas piutang (tagihan yang diistimewakan) dan

hak retensi serta grosse akta. Dalam sub bab mengenai hak tanggungan

dibahas tentang pengertian hak tanggungan, asas-asas hak tanggungan,

subjek hak tanggungan, jenis hak tanah yang dapat dibebankan hak

tanggungan, proses pembebanan hak tanggungan, proses pembebanan hak

tanggungan yang masih dalam proses hak guna bangunan (SHGB) induk,

dasar beralihnya dan pendaftaran peralihan hak tanggungan, hapusnya hak

tanggungan, sistem peringkatan hak tanggungan, persamaan hak

tanggungan dengan hipotek, perbedaan hipotek dengan hak tanggungan,

eksekusi hak tanggungan, tahap-tahap pelaksanaan eksekusi hak

tanggungan dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak

tanggungan. Dalam sub bab tinjauan hukum mengenai sita jaminan dibahas

tentang pengertian sita jaminan, tujuan sita jaminan, jenis-jenis sita jaminan

yang terdiri dari sita jaminan terhadap barang milik tergugat (conservatoir

beslag) dan sita jaminan terhadap barang-barang milik penggugat dan

prosedur sita jaminan (conservatoir beslag).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh

penulis dalam penyusunan tesis. Metode penelitian tersebut meliputi
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pengertian metode penelitian, tipe penelitian, jenis data, jenis bahan hukum,

tempat pengumpulan data, sifat penelitian, analisis data dan cara penarikan

kesimpulan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM TERHADAP SITA JAMINAN DALAM KASUS

BANK PERKREDITAN RAKYAT BARELANG MANDIRI

Posisi kasus dan analisis penulis terhadap kasus tersebut. Posisi kasus

terdiri dari tinjauan umum terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang

Mandiri, tinjauan umum tehadap PT. Nippon steel Batam, perjanjian kredit

dan pengikatan jaminan antara Dolly Novi Rumuat dengan PT. Bank

Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri, proses penetapan peletakan sita

jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Batam, proses

pengangkatan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri

Batam. Kronologis kasus tersebut akan menjelaskan mengenai

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengangkatan sita

jaminan bagi PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri selaku

pemegang sertipikat hak tanggungan. Bab ini juga berisi analisis penulis

terhadap permasalahan yang terbagi ke dalam 3 (tiga) sub bab, yaitu

kekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggungan bagi PT. Bank Perkreditan

Rakyat Barelang Mandiri sebagai kreditur pemegang hak tanggungan,

analisis terhadap kedudukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang

Mandiri dalam pelaksanaan eksekusi dan analisis terhadap implementasi

eksekusi Hak Tanggungan dalam pengangkatan sita jaminan menurut

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 47/PDT.PLW/2013/PN.BTM
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Nilai ekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggungan terdiri dari nilai

pembuktian berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat

hak tanggungan dan berdasarkan eksekusi langsung (parate executie), serta

kedudukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Barelang Mandiri. Analisis

terhadap implementasi eksekusi Hak Tanggungan dalam pengangkatan sita

jaminan menurut Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :

47/PDT.PLW/2013/PN.BTM terdiri dari pengajuan sita jaminan

merupakan hak PT. Nippon Steel Batam selaku Pemohon, kealpaan majelis

hakim Pengadilan Negeri Batam dalam menetapkan sita jaminan

(conservatoir beslag), serta apabila terbukti adanya hak pihak lain, maka

dapat dilakukan pengangkatan sita jaminan.

BAB V :  PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang

berisi kesimpulan dan saran


