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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dengan bertambah dan meningkatnya pembangunan nasional yang 

dititik beratkan pada  bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang 

cukup besar, sehingga memerlukan lembaga jaminan yang kuat dan mampu 

memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  

Yang dapat  mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar  Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). 

Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, 

baik pemerintah maupun masyarakat orang perorangan dan badan hukum 

sangat memerlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya 

kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, 

yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.
1
  

Mengingat pentingnya kedudukan dana tersebut dalam proses 

pembangunan, maka pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait 

sudah semestinya mendapat perlindungan melalui suatu lembaga  jaminan 

yang kuat dan dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak 

yang berkepentingan.
2
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Dana yang tersedia baik yang berasal dari dalam dan luar negeri yang 

disalurkan melalui lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. 

Salah satu cara untuk menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut ialah 

dengan mengikat pemberi dan penerima dana. Dalam menjalankan usahanya 

masyarakat memerlukan biaya yang cukup besar.  

Untuk itu pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk memperoleh modal usaha atau memperlancar kegiatan produksinya 

dengan cara melalui pemberian kredit bank. Bank sebagai lembaga keuangan 

dapat memberikan dana berupa pinjaman kepada masyarakat untuk 

mengembangkan usahanya.  

Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam 

bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana  tersebut. Mengingat 

adanya resiko kemungkinan kredit sulit dilunasi atau cenderung macet, maka 

Bank perlu mengadakan analisis kredit terlebih dahulu antara lain latar 

belakang perusahaan nasabah, prospek usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
3
  

Guna mendapatkan dana dilakukan dengan cara mengajukan 

permohonan kredit  Bank, dan jika disetujui maka kredit diberikan dalam 

bentuk modal usaha, modal kerja kepada masyarakat. Sebelum memberikan 

kredit Bank melakukan penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, 

modal, agunan dan prospek usaha dari calon debiturnya. Agar mempermudah 

dan memperlancar kredit yang diajukan Bank berhak untuk meminta agunan 

yaitu dapat berupa benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Dan 

mengetahui kemampuan dan kemauan nasabah mengembalikan pinjaman 
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dengan tepat waktu, didalam permohonan kredit bank perlu mengkaji 

permohonan sebagai berikut :
4
      

a. Character (kepribadian)  

salah satu untuk unsur yang harus diperhatikan oleh Bank sebelum 

memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian atau 

watak dari calon debiturnya.             

b. Capacity (Kemampuan)  

seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuannya dalam bisnis 

sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi utangnya. 

Sehingga dapat dipertimbangkan dalam besar atau kecilnya pemberian 

kredit kepada calon nasabah tersebut. 

c. Capital (Modal)  

permodalan dari debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui 

oleh calon krediturnya karena permodalan dan kemampuan keuangan dari 

debitur akan mempunyai kolerasi dengan tingkat kemampuan bayar kredit. 

d. Collateral (Agunan),  

agunan harus ada dalam setiap pemberian kredit.  

e. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi),  

kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor 

penting untuk dianalisis sebelum pemberian kredit.     

Dalam hal dunia perbankan, agunan yang berupa tanah dan bangunan 

yang diikat dengan Lembaga Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-
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Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah  (untuk selanjutnya disebut Undang-

Undang Hak Tanggungan). Agunan atas tanah dan  bangunan lebih disukai 

oleh pihak Bank dikarenakan nilai tanah dan bangunan lebih stabil dibanding 

dengan jaminan lainnya. Bank juga beranggapan bahwa jaminan yang bersifat 

kebendaan yaitu berupa tanah dan bangunan, akan memberikan rasa aman dan 

nyaman dalam kepastian hukum untuk pelaksanaan eksekusinya jika debitur 

cidera janji atau wanprestasi dalam menjalankan kewajibannya.
5
  

     Agunan atas tanah dan bangunan tersebut sebagai perjanjian accesoir 

(tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam 

meminjam uang.  Jika debitur terbukti secara hukum telah lalai dalam 

melaksanakan kewajibannya, maka barang yang telah dijaminkan debitur 

kepada kreditur dapat dijual melalui pelelangan untuk melunasi hutang 

debitur. Suatu kredit dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah jika kredit 

tersebut termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet dilihat 

berdasarkan prospek usaha, kinerja serta kemampuan membayar yang dimiliki 

oleh debitur.
6
   

Dalam prakteknya, bank mempunyai beberapa alternatif penyelesaian 

kredit bermasalah, berdasarkan kemampuan dan itikad baik dari debitur, 

seperti bank dapat melakukan restrukrisasi kredit atau penjadwalan kembali 

bagi debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar 

kembali. Bank juga dapat melakukan pembaruan utang ataupun pengalihan 

utang debitur kepada pihak ketiga bagi debitur yang masih kooperatif dalam 
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menyelesaian kreditnya. Alternatif lainnya dengan cara penyerahan secara 

sukarela agunan milik debitur sebagai pemenuhan pembayaran utangnya. 
7
  

Permasalahan timbul apabila terdapat beberapa kreditor dan ternyata 

debitor cidera janji terhadap salah satu kreditor atau beberapa kreditor itu, atau 

debitor jatuh pailit dan harta kekayaannya harus dilikuidasi, masing-masing 

kreditor merasa mempunyai hak terhadap harta kekayaan debitor itu sebagai 

jaminan piutangnya masing-masing. Menurut ketentuan Pasal 1132 

KUHPerdata, harta kekayaan debitor itu menjadi jaminan secara bersama-

sama bagi semua kreditor yang memberi utang kepada debitor yang 

bersangkutan dan menurut Pasal 1132 KUHPerdata, hasil dari penjualan 

benda-benda yang menjadi kekayaan debitor itu dibagi kepada semua 

kreditornya secara seimbang atau proposional menurut perbandingan besarnya 

piutang masing-msing. Namun, Pasal 1132 KUHPerdata memberikan indikasi 

bahwa diantara para kreditor itu dapat didahulukan terhadap kreditor –kreditor 

lain apabila ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan itu. Alasan-alasan 

yang sah dimaksudkan di dalam Pasal 1132 KUHPerdata itu, ialah alasan-

alasan yang ditentukan oleh Undang-undang.  

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya 

disebut UU Kepailitan dan PKPU),  berpengaruh pada jaminan hak 

tanggungan. Bagi debitur yang mengalami kesulitan ekonomi serta lalai dalam 

memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, dan mempunyai minimal 2 

(dua) kreditur, maka dapat dimohonkan pailit. Dalam  ketentuan Undang-
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Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa setiap kreditur pemegang 

gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas 

kebendaan lainnya, ditangguhkan dalam dalam jangka waktu 90 (sembilan 

puluh) hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan berdasarkan Pasal 56 

Undang-Udang Kepailitan.       

Di samping itu, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan 

bahwa apabila debitur cidera janji maka berdasarkan (Pasal 20 Ayat 1 huruf b) 

Undang-Undang Hak Tangungan, titel eksekutorial pemegang hak tanggungan 

pertama berhak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dengan hak 

mendahulu dari pada kreditur-kreditur lainnya. Merupakan salah satu ciri hak 

tanggungan atau dikenal dengan droit de preference.
8
    

Tetapi benda jaminan ditangguhkan selama 90 (sembilan puluh) hari 

dan berada di tangan kurator, maka kreditur pemegang hak tanggungan tidak 

bisa melaksanakan hak eksekusi atas benda jaminan tersebut. Hal ini tentu 

tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pengertian hak tanggungan. Jadi 

antara Undang-Undang Hak Tanggungan dengan Undang Undang Kepailitan 

dan PKPU dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara bersama-sama 

dan dapat menimbulkan kesulitan bagi pihak yang berkepentingan.
9
   

     Dengan melihat ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menimbulkan 

ketidakpastian hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan, yang seharus 

sebagai kreditur preference dan kemungkinan bisa menjadi kreditur konkuren. 
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Padahal hak-hak kreditur pemegang hak tanggungan secara jelas diatur dalam 

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi 

(apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan 

tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan 

undang-undang ini), dan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang 

Undang Kepailitan khususnya Pasal 56 yang berbunyi (hak eksekusi kreditor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk 

menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau kurator, 

ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak 

tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Berdasarkan latar belakang 

permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

pelaksanaan penangguhan Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh 

kurator pada kepailitan, Selanjutnya penulis membuat tesis dengan judul :  

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK 

TANGGUNGAN PADA PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN 

UTANG (STAY) KEPAILITAN”  

1.2 Rumusan  Masalah       

Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan permasalahan tesis ini 

adalah sebagai berikut :      

1. Bagaimana Dampak Diberlakukkanya Masa Penangguhan (Stay) Eksekusi 

Hak Tangungan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tangungan?  

2. Bagaimana Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur 

Pemegang Hak Tanggungan Dalam Putusan Kepailitan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan kepada permasalahan diatas,  maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi kreditur 

pemegang hak tanggungan dalam putusan pengadilan terhadap kepailitan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi kreditur pemegang 

hak tanggungan dalam masa penangguhan (masa stay) eksekusi hak 

tanggungan. 

1.4 Kegunaan  Penelitian             

  Hasil yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan 

diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu : 

1. Kegunaan teoritis. 

Untuk memperoleh dan menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan dapat memberikan 

sumbangan pikiran atau saran kepada pihak yang terkait (diantaranya 

Pihak Kreditur/Bank sebagai Pemegang Hak Tanggungan, Debitur 

sebagai Pemberi Hak Tanggungan, Pihak Notaris yang membuat 

Perjanjian Kredit/Perjanjian Pokok antara para pihak). 

2. Kegunaan Praktis        

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat umum dan memberikan masukan yang positif bagi dunia 

Perbankan (terutama Pihak Bank selaku Pemberi Dana). 
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1.5 Kerangka Pemikiran       

Kelangsungan perkembangan ilmu hukum senantiasa bergantung pada 

unsur-unsur berikut antara lain metodologi, aktivitas penelitian, imajinasi 

sosial dan juga sangat ditentukan oleh teori. Teori adalah untuk menerangkan 

atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan 

suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat 

menunjukkan ketidak benarannya. 

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, 

teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar 

perbandingan, pegangan teoritis. 
10

 

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman 

dan petunjuk serta meramalkan/menjelaskan gejala yang diamati. Teori atau 

Kerangka teori mempunyai kegunaan sebagai berikut :
11

 

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih 

mengkhususkan  fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.  

2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi 

fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan 

definisi-definisi.     

3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah 

diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang 

diteliti.  

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh 

karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan 
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mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa 

mendatang.        

5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan 

pada pengetahuan peneliti.    

Ada beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam 

penelitian ini, antara lain adalah menurut Teori konvensional tujuan hukum 

adalah mewujudkan keadilan (rechtgerechtigheid), kemanfaatan 

(rechtsulititeit) dan kepastian hukum (rechtszekerheid).   

Perlindungan hukum perlu diberikan untuk melindungi kepentingan 

kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Pasal 21 Undang-

Undang Hak Tanggungan menentukan bahwa apabila pemberi hak 

tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang 

melakukan segala hak yang diperoleh menurut ketentuan Undang-Undang 

Hak Tanggungan.  

Pasal  56 Undang-Undang Kepailitan menentukan hak eksekusi 

kreditur dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam 

penguasaan debitur pailit atau kurator , ditangguhkan untuk jangka waktu 

paling lama 90 (sembilan) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit 

diucapkan, dengan demikian Undang-Undang Kepailitan telah 

mengeyampingkan hak kreditur pemegang hak tanggungan yang dijamin oleh 

Undang-Undang Hak Tanggungan. Sehingga hak kreditur pemegang hak 

tanggungan perlu dilindungi.
12
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Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa 

kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dapat menentukan sendiri apa 

isi dari perjanjian tersebut.      

Yang dituangkan dalam perjanjian tersebut akan menjadi Undang-

Undang bagi pihak yang membuatnya. Oleh karena itu didalam perjanjian atau 

kontrak harus dibuat dengan kesepakatan bersama dan tidak boleh berat 

sebelah. Di dalam perjanjian tersebut juga harus dicantumkan klausul 

mengenai kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dikemudian hari dan 

penyelesaiannya serta pilihan hukum bagi kedua belah pihak.   

Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang 

diberikan ketika terjadi masalah atau sengketa sehingga perlindungan hukum 

oleh peradilan umum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa antara 

para pihak. Perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila 

dan UUD 1945. Keduanya sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta 

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.    

Sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat  

menyebutkan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia........” Perlindungan hukum yang ditujukan kepada 

segenap bangsa Indonesia, diantaranya ialah pemegang hak atas sertifikat hak 

tanggungan. Pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak 

tanggungan untuk menghendaki tujuan yang objektif yang hendak dicapai 

yakni : 

1. Kepastian hukum;       

2. Keadilan;        
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3. Manfaat;       

Sebagaimana yang dituangkan dalam Pembukaan Undang Undang 

Dasar Tahun 1945 bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, tidak terkecuali orang perorangan /badan 

hukum yang hendak melakukan suatu perbuatan hukum, diantaranya membuat 

Akta Perjanjian Kredit, Akta Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan/Pemberian Hak Tanggungan dan akta-akta lainnya yang 

berkaitan dengan perbuatan  hukum tersebut.   

Perlindungan hukum bertujuan untuk meningkatkan martabat dan 

kesadaran masyarakat dan mendorong pelaku usaha  di dalam 

menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan rasa penuh tanggung jawab. 

Sistem hukum di Indonesia memberikan perlindungan yang istimewa bagi 

kreditur. Perlindungan istimewa tersebut hanya dapat diberikan apabila telah 

dipenuhi ketentuan-ketentuan dan proses tertentu yang telah ditentukan oleh 

Undang-Undang. Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan kepada 

kreditur apabila pemegang hak jaminan salah satunya benda tidak bergerak 

milik debitur.
13

          

Sebagaimana diketahui 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 
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dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan 

yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
14

  

Hak tanggungan lahir dengan sebuah perjanjian. Dalam kenyataan 

banyak pemberi hak tanggungan yang ternyata lalai atau sengaja melalaikan 

kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian karena pailit atau dipailitkan. Dengan 

demikian perlu kiranya dikaji lebih jauh kedudukan kreditur penerima Hak 

Tanggungan dalam hal terjadinya kepailitan atas jaminan hak tanggungan 

dalam masa stay.          

Dengan adanya Pasal 56 dan Pasal 59 dalam Undang-Undang Nomor 

37 Tahun  2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang, kedudukan  kreditur  pemegang  Hak Tanggungan terhadap objek hak 

tanggungan menjadi lemah, karena hak-hak kreditur pemegang hak 

tanggungan telah dikurangi atau dibatasi. Pembatasan-pembatasan tersebut 

berupa eksekusi oleh kreditur pemegang Hak Tanggungan harus ditangguhkan 

selama 90 (sembilan puluh) hari,  dan eksekusi yang dilaksanakan dibatasi 

hanya dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
15

    

Ketentuan tentang penangguhan hak eksekusi objek jaminan Hak 

Tanggungan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan  puluh) hari 

setelah adanya putusan pernyataan pailit serta ketentuan mengenai batasan 

waktu eksekusi Hak Tanggungan yang dibatasi dalam jangka waktu hanya 2 

(dua) bulan setelah b erlakunya masa insolvensi adalah ketentuan yang 

mengurangi hak dan kedudukan kreditur pemegang Hak Tanggungan dan 
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bertentangan dengan adanya tujuan dari lembaga Hak Tanggungan itu 

sendiri.
16

           

Dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan kreditur pemegang Hak 

Tanggungan tidak dapat mengeksekusi objek Hak Tanggungan dan eksekusi 

objek hak tanggungan diambil alih oleh kurator, namun ditinjau dari Undang-

Undang Kepailitan kedudukan kreditur pemegang Hak Tanggungan tetap 

sebagai kreditur separatis yaitu objek Hak Tanggungan tetap tidak termasuk 

sebagai harta (boedel) pailit. 
17

      

Putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan musnahnya hak 

tanggungan. Kreditur pemegang Hak Tanggungan memiliki hak preferensi 

untuk dapat mengeksekusi di bawah kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan 

yang dikuasainya. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi objek Hak 

Tanggungan tersebut harus tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang 

Kepailitan dan PKPU yang memberikan penangguhan hak eksekusi jaminan 

Hak Tanggungan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan  puluh) hari 

sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, dan juga ketentuan 

mengenai batasan waktu eksekusi hak tanggungan yang dibatasi dalam jangka 

waktu hanya 2 (dua) bulan.
18

      

Hal yang demikian sangat penting artinya bagi kreditur untuk 

mempertahankan agar kredit dibayar lunas dengan menjual lelang barang 

agunan. Untuk kepentingan kreditur dan debitur Undang Undang Hak 

Tanggungan mengatur pemberian janji mengelola kepada kreditur pemegang 

Hak Tanggungan untuk mengelola objek Hak Tanggungan. Pengelolaan objek 

                                                           
16

  Ibid, hal 170 
17

 Etty S Suhardo, Op.cit,hal 57  
18

  Ibid, hal 171 
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Hak Tanggungan baru terjadi ketika debitur dinyatakan pailit dan harus 

persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 11 ayat (2)  huruf c Undang Undang Hak Tanggungan.
19

  

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan thesis yang telah disusun dari bab ke bab masih 

dibagi lagi menjadi sub bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.6 Sistematika Penulisan  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hak Tanggungan 

2.1.1 Pengertian Hak Tangungan 

2.1.2 Objek Hak Tangungan 

2.1.3 Ciri-Ciri Hak Tangungan 

2.1.4 Pendaftaran Hak Tangungan 

2.1.5 Tata Cara Pembebanan Hak Tangungan 

2.1.6 Hak Tangungan sebagai Jaminan Kredit Bank 

2.1.7 Pengertian Jaminan 

a) Jaminan Materiil (kebendaan) 

                                                           
19

  Salim HS, Op.cit, hal 188 
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b) Jaminan Imateriil (Perorangan) 

2.2 Kepailitan 

2.2.1 Pengertian Kepailitan 

2.2.2 Fungsi dan Dasar Hukum Kepailitan 

a) Fungsi Kepailitan 

b) Dasar Hukum Kepailitan 

2.2.3 Jenis Jenis Kreditor 

a) Kreditor Preferen 

b) Kreditor Separatis 

c) Kreditor Konkuren 

2.2.4 Syarat Permohonan Pailit 

2.2.5 Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit 

2.2.6 Penangguhan Hak (Stay) 

2.2.7 Akibat-Akibat Hukum Putusan Pailit 

2.2.8 Pemberesan Harta Pailit 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Metedo Pendekatan 

3.2 Spesifikasi Penelitian 

3.3 Metodelogi Penentuan Sempel 

3.4 Metodelogi Pengumpulan Data 

3.5 Metode pengolahan dan Penyajian Data 

3.6 Metode analisis Data 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Bagaimana Dampak Diberlakukannya Masa Penangguhan 

(Stay) Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kreditur 

Pemegang Hak Tangungan ? 

4.2 Bagaimana Pengaturan mengenai Perlindungan Hukum Bagi 

Kreditur Pemegang Hak Tangungan Dalam Putusan Kepailitan 

?  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




