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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penegakan hukum di Indonesia sekarang ini selalu menjadi sorotan yang 

hangat diperbincangkan oleh hampir semua golongan masyarakat di 

Indonesia. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, hukum seperti selalu 

berpihak kepada pihak yang berkuasa dan seringkali menyudutkan pihak yang 

lemah. Sekalipun telah ada aturan-aturan yang dibuat untuk menunjang 

kelancaran proses penegakkan hukum, namun ada kalanya di dalam proses 

peradilan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dalam 

mencari dan memperoleh keadilan serta perlindungan hukum. 

Globalisasi mendorong perkembangan ekonomi yang sangat pesat 

sehingga diperlukan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga ekonomi, 

khususnya bagi lembaga pemberi piutang seperti bank dan lembaga keuangan 

lainnya. Perkembangan ekonomi demikian pesat dan diperlukan kepastian 

hukum bagi lembaga-lembaga yang diperlukan untuk menjamin pemberian 

utang oleh pihak bank-bank dan lembaga keuangan lainnya, maka dalam 

praktek sangat dibutuhkan kepastian hukum.
1
   

Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memliki 

sejumlah tujuan yang hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga 
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negaranya.
2
 Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, 

kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum di Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan 

kesadaran hukum, menjamin penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum 

serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan 

nasional. Dalam rangka mewujudkan pemerataan untuk memperoleh keadilan 

dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan menjadi 

lebih sederhana, cepat dan biaya ringan yang terjangkau oleh semua lapisan 

masyarakat. 

       Hak-hak atas tanah menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya 

disebut UUPA) adalah: 

1. Hak milik; 

2. Hak guna usaha; 

3. Hak guna bangunan; 

4. Hak pakai; 

5. Hak sewa; 

6. Hak membuka tanah; 

7. Hak memungut hasil hutan; 

semua hak atas tanah tersebut mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial hak atas 

tanah adalah penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak 

orang lain dan kepentingan umum serta keagamaan.
 
Selain fungsi sosial hak 

atas tanah juga mempunyai fungsi sebagai aset kekayaan, yang mempunyai 
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nilai ekonomis dan dapat dijadikan jaminan utang serta dapat dieksekusi bila 

debitur cedera janji.      

       Seiring dengan berjalannya waktu maka kebutuhan manusia semakin 

berkembang dan kompleks. Bagi masyarakat, perorangan, atau badan usaha 

yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat 

membutuhkan pendanaan dari bank sebagai salah satu sumber daya 

diantaranya dalam bentuk perkreditan agar mampu mencukupi dalam 

mendukung peningkatan usahanya. Pemberian kredit merupakan salah satu 

bentuk pemberian pinjaman uang. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga 

kredit didasarkan atas kepercayaan. Untuk mencegah terjadinya kredit 

bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan kredit 

persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman 

kepada formula 5C.
3
  

 

     Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam 

kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. 

Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang 

sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan 

kegiatan perekonomian. Selanjutnya, dalam pinjam-meminjam uang yang 

terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering 

dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada 

pihak pemberi jaminan. Jaminan utang dapat berupa barang/benda sehingga 

merupakan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memberikan hak 
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kebendaan kepada pemegang jaminan.
4
 Peningkatan perekenomian 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.  

 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 atas pinjaman 

uang yang diberikannya. Ditinjau dari segi hukum, pada saat ini ketentuan 

mengenai perjanjian pinjam meminjam dan objek jaminan yang menyertainya 

telah diatur dalam berbagai perundang-undangan, namun apapun bentuknya 

perjanjian pinjam meminjam harus tetap tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata 

yang menetapkan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.       

       Pemberian kredit oleh bank kepada nasabah saat ini masih sangat 

menekankan pada arti pentingnya jaminan kredit. Jaminan kredit dibutuhkan 

oleh bank untuk mendapatkan kepastian atas pelunasan hutang dari nasabah 

setelah jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Dalam 

memberikan kredit, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan (selanjutnya akan disebut UU Perbankan)  mengatur bahwa bank 

umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau 

itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk 
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melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud dengan 

yang diperjanjikan. 

       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. Selain itu, keharusan 

penyerahan jaminan utang tersebut juga diatur oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1131 juncto Pasal 1132 KUHPerdata, 

segala kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak 

maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. Dengan 

berlakunya ketentuan Pasal tersebut, maka dengan sendirinya atau demi 

hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada kreditur atas 

segala kekayaannya.
5 

Jaminan yang diterima bank dapat berupa hak atas tanah 

ataupun hak atas barang. Pada umumnya jaminan hak atas tanah dapat 

memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur karena dapat 

memberikan keamanan bagi bankdari segi hukum maupun nilai ekonomisnya 

yang meningkat terus dari waktu ke waktu. 

       Lembaga jaminan bagi pihak perbankan dilarang untuk memberikan 

kredit yang tidak disertai dengan jaminan kepada seseorang. Bank akan 

memberikan kredit bagi masyarakat dengan persyaratan bahwa adanya 

penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi 

jaminan. Utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan adalah setiap utang 
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yang terbit dari perjanjian utang, seperti perjanjian kredit bank, maupun utang 

yang terbit dari perjanjian lain. 

       UUPA yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, telah 

menggariskan suatu lembaga jaminan hak atas tanah yang disebut Hak 

Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang diberikan 

terhadap hak atas tanah, untuk pelunasan utang debitur dan memberikan 

kedudukan yang lebih diutamakan daripada kreditur yang lain. Pemberian Hak 

Tanggungan akan terjadi apabila sebelumnya didahului oleh perjanjian pokok, 

berupa perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang 

dijamin pelunasannya. 

 Salah satu hak yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai nilai 

ekonomis serta dapat diperalihkan adalah hak atas tanah. Untuk menjamin 

pelunasan dari debitur maka hak atas tanah itulah yang digunakan sebagai 

jaminanya.  

 Masalah-masalah jaminan berkaitan erat dengan eksekusi, bahkan dalam 

hukum eksekusi lah hak-hak jaminan membuktikan peranannya.
6
 Dalam Pasal 

20 Undang-Undang Hak Tanggungan ditentukan tiga cara alternatif yang 

dapat digunakan oleh kreditur untuk mengeksekusi objek Jaminan hak 

Tanggungan jika debitur tersebut wanprestasi (cidera janji), yaitu dengan 

parate executie, eksekusi atas dasar titel eksekutorial yang ada dalam 

Sertifikat Hak Tanggungan dan penjualan dibawah tangan. Untuk eksekusi 

yang menggunakan titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan, 

pelaksanaan penjualan benda jaminan, diatur dalam Hukum Acara Perdata 
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sebagaimana terdapat dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 R.Bg. Sedangkan 

untuk eksekusi yang dilakukan dengan cara dibawah tangan, pelaksanaannya 

harus memenuhi persyaratan diantaranya harus ada kesepakatan antara 

pemberi hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan.
7 

 Pasal 224 HIR dan Pasal 258 R.Bg adalah ketentuan eksekusi yang 

ditujukan bagi grosse acte hipotik (sekarang Sertifikat Hak Tanggungan) dan 

grosse acte pengakuan hutang. Kedua grosse acte tersebut mempunyai 

kekuatan hukum sebagai suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. Maka eksekusinya harus dijalankan sebagaimana pelaksanaan 

suatu putusan pengadilan yang dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan 

Negeri sesuai dengan Hukum Acara Perdata 

       Hak Tanggungan dalam UUPA terdapat dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 

39, Pasal 51, dan Pasal 57. Dalam Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 39 UUPA 

ditetapkan mengenai hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan utang 

dengan dibebani Hak Tanggungan, yaitu tanah dengan status hak milik, hak 

guna usaha, serta hak guna bangunan. Menurut Pasal 51 UUPA, Hak 

Tanggungan itu akan diatur dengan undang-undang, dan dalam Pasal 57 

UUPA dinyatakan bahwa selama undang-undang tersebut dalam bentuk 

Hipotik dan Creditverband. 

       Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (yang selanjutnya 

disebut UUHT) yang berlaku pada tanggal 9 April 1996, menjadikan hak 

tanggungan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah dalam hukum tanah 
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 Poesoko Herowati, Parate Executie Obyek hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik 
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nasional yang tertulis.
8  

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan 

pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dengan UUPA, berikut atau 

tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 

itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
9
  

 Sebelum berlakunya UUHT tersebut, berdasarkan KUHPerdata, bank yang 

memberikan fasilitas kredit hanya mewajibkan debiturnya menandatangani 

Akta Surat Kuasa Memegang Hipotek yang dibuat didepan notaris agar dapat 

menjamin pelunasan utang dan/atau kewajiban debitur tersebut.
10)

 Dalam hal 

bank melihat bahwa debitur tersebut mulai macet atau kondisi keuangannya 

sudah tidak memungkinkan untuk mengembalikan fasilitas kredit yang 

diterimanya, maka bank akan mendaftarkan Akta Hipotek tersebut ke kantor 

pertanahan setempat. Setelah UUHT diberlakukan, setiap debitur yang 

menjaminkan tanah/bangunan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan 

fasilitas kredit yang diterimanya diwajibkan untuk menandatangani Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau Akta Pemberian hak 

Tanggungan (APHT), yang akan dilanjutkan dengan pendaftaran Hak 

Tanggungan. 

       Salah satu konsekuensi dari kegiatan pembangunan nasional adalah 

diperlukan sejumlah dana yang sebagian besar dapat diproleh melalui kegiatan 

perkreditan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Demi 
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Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1. Cetakan ke-9. (Jakarta: 

Djambatan,2003),  hal.419. 
 9 

Indonesia, Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632), Pasal 1 

angka 1. 
10

 Irma Devita Purnamasari, Hukum Jaminan Perbankan, (Bandung: Kaifa, 2014), hal. 

39. 
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kepentingan hukum dan untuk memberikan perlindungan, baik kepada 

lembaga yang memberikan jaminan maupun pihak peminjam sendiri, maka 

diperlukan adanya kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
11

 

Bank sebagai kreditur yang memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen 

yang diberikan hak istimewa oleh Undang-Undang dengan diterbitkannya 

sertifikat hak tanggungan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte 

Hypotheek, sepanjang mengenai hak atas tanah dalam pelaksanaan “parate 

executie”.
12 

Ciri khas Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti 

dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji sebagaimana dalam 

penjelasan umum pasal 9 UUHT. Dalam UUHT juga mengatur mengenai 

eksekusi hak tanggungan, yaitu pada Pasal 20 UUHT yang menyatakan: 

Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan: 

a. pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau 

b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan 

dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak 

Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditur-krediturnya. 
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 Gautama, Ibid, hal. 3.  
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Boedi Harsono, Op. Cit, hal.  447. 
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Eksekusi terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sistem 

peradilan perdata oleh badan peradilan umum berada di luar proses sengketa. 

Hukum yang mengatur eksekusi merupakan sebagian dari hukum acara 

perdata yang terletak di ujung proses yang pada dasarnya tidak ditangani lagi 

oleh Hakim yang memutus perkara yang bersangkutan.  

       Pelaksanaan eksekusi sebenarnya tidak diperlukan, apabila pihak yang 

dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Namun dalam 

kenyataannya tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. 

Pemimpin dan penanggung jawab eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri 

yang dibantu oleh Panitera/Jurusita sedang putusan yang harus dieksekusi 

adalah putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung 

danputusan-putusan badan-badan lain yang diserahkan ke Pengadilan Negeri.      

       Studi kasus dalam penelitian ini mengenai eksekusi hak tanggungan. Pada 

awalnya Martawati meminjam sejumlah uang kepada Bank Agro Niaga. 

Jaminan yang digunakan berupa tanah seluas 25.654 m
2 

yang terdiri atas 14 

sertifikat hak milik berikut bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di 

Labuhan Dalam Kedaton, Bandar Lampung. Tanah bangunan rumah tempat 

tinggal adalah atas nama para Panggugat (Ir. HM. Effendi, Ismail Haiti, Eni 

Lestari, Ahmad Reno). Untuk menjamin pembayaran dan pelunasan utang dari 

Martawaty, maka para penggugat telah setuju memberikan jaminan-jaminan 

milik mereka yang diikat dalam 4 (empat) buah Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT). Seiring berjalannya waktu, Martawaty tidak dapat 

mengembalikan pinjaman kepada Bank Agro niaga oleh karena itu harus 

dilakukan eksekusi atas tanah dan bangunan tersebut. Penggugat mengajukan 
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kasasi atas dasar bahwa tanah dan bangunan tersebut bukanlah milik 

Martawaty melainkan milik sah dari para Penggugat, oleh karena itu para 

Penggugat menolak untuk dilakukan eksekusi terhadap Hak Tanggungan oleh 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Dalam kasus ini para 

Penggugat yang merasa berhak memiliki kekuatan pembuktian atas 

kepemilikan Sertifikat Hak Milik mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan 

Tinggi Tanjung Karang, Bandar Lampung, dimana Martawati dan Bank Agro 

Niaga sebagai Tergugat.  

Setelah adanya Putusan Mahkamah Agung no. 1104/K/PDT/2010 yang 

memenangkan pihak Bank Agro Niaga dan Martawaty, ternyata pelaksanaan 

eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena terdapat perlawanan atas eksekusi 

dari para penggugat. Mengingat dalam UUHT bahwa  eksekusi terhadap Hak 

Tanggungan harus dilaksanakan karena eksekusi memiliki kekuatan hukum 

sama seperti putusan Pengadilan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

karena dalam putusan Mahkamah Agung tersebut harus dilakukan eksekusi 

terhadap Hak Tanggungan namun dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi 

tidak mudah seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan dengan Tanah dan dalam hal ini tidak ada perlindungan terhadap 

kreditur bila objek Hak Tanggungan tersebut tidak dapat dieksekusi. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin 

meneliti lebih lanjut dan menyusunnya dalam bentuk karya tulis ilmiah 

dengan judul “Analisis Tentang Objek Hak Tanggungan Yang Tidak 

Dapat Di Eksekusi Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan 

(Studi Kasus  Putusan Mahkamah Agung   Nomor 1104/K/PDT/2010)”. 

 

1.2 Permasalahan 

       Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka diperoleh permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur karena tidak dapat 

dilakukannya eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan dalam putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1104/K/PDT/2010 ? 

2. Bagaimana Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung tidak 

dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek hak tanggungan yang telah 

dijadikan jaminan hak tanggungan oleh Martawaty kepada Bank Agro 

Niaga sesuai dengan UUHT? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian untuk mempelajari gejala-gejala hukum tertentu dengan 

menganalisa. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Bank 

Agro Niaga karena tidak dilakukan eksekusi atas objek Hak Tanggungan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang, Bandar Lampung tidak melaksanakan eksekusi terhadap objek 
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Hak Tanggungan yang telah dijadikan jaminan Hak Tanggungan oleh 

Martawaty kepada Bank Agro Niaga; 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

       Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah  sebagai berikut : 

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya 

dan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang hukum jaminan 

mengenai tatacara pelaksanaan parate eksekusi atas jaminan yang 

telah dibebani hak tanggungan di Indonesia; 

b. Secara praktis, bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi 

yang bergerak di bidang hukum jaminan pada khususnya, penelitian 

ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai kemudahan dan 

kepastian yang seluruhnya didapatkan oleh kreditur untuk 

melaksanakan ekesekusi jaminan yang telah dibebani hak 

tanggungan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

       Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab masing-masing bab 

memiliki beberapa sub-bab tersendiri. Secara garis besar sistematika dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
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BAB I           : Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, 

permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitan, kerangka 

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II           : Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai teori-teori 

mengenai Hak Tanggungan dan pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan. 

 

BAB III   : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis 

gunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan 

hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami 

penulis didalam melakukan penelitian ini. 

 

BAB IV  : Pembahasan dan Analisis 

Dalam bab ini penulis akan menjawab mengenai 

permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai 

pelaksanaan eksekusi yang mana dalam praktiknya tidak 

dilaksanakan. 
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BAB V  : Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan 

mengenai hukum agraria di Indonesia. 




