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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam perspektif ekonomi, tanah merupakan sesuatu yang berharga dan 

memiliki nilai yang sangat tinggi yang dibutuhkan oleh setiap orang. Secara 

konstitusional, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia 

Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan 

merupakan kekayaan nasional. Di Indonesia status tanah sebagai wilayah teritorial 

negara di kuasai oleh Negara. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan dalam Pasal 33 

ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  

Dari segi fungsi, tanah yang dikuasai oleh Negara sepenuhnya 

dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dengan cara dikelola oleh warga 

negaranya. Hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan 

yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Tiap-tiap warganegara 

Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama 
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untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan 

hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. 

Pengertian tanah berdasarkan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut 

UUPA), adalah merupakan hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang 

untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan.  

Luas tanah di Indonesia yang tidak berbanding sama dengan jumlah 

penduduk Inonesia menjadikan setiap orang yang ingin memiliki tanah harus 

memiliki dana yang cukup besar. Tidak jarang orang memerlukan dana yang 

cukup untuk membeli tanah yang di inginkannya. Pendanaan ini dalam dunia 

bisnis lazim disebut dengan kredit.  

Kredit biasanya diberikan oleh Bank kepada debitur yang memenuhi 

syarat kelayakan mendapatkan kredit. Bank atau sering disebut sebagai kreditur 

sesuai dengan kegiatan usahanya menyalurkan kredit kepada debitur. Kredit 

merupakan salah satu bisnis utama bank yang memiliki risiko, namun di sisi lain 

memberikan pendapatan dari pemberian kredit.1Sesuai dengan fungsinya, Bank 

memiliki fungsi intermediary yaitu mendapatkan dana dari masyarakat dan 

kemudian menyalurkan kembali kepada nasabah/debitur yang membutuhkannya. 

Bank mendapatkan keuntungan dari penyaluran kredit ini dengan berupa bunga 

pinjaman.  

Dalam memberikan kredit, bank tentu akan mengupayakan agar kredit 

yang diberikan dapat dikembalikan dengan tepat waktu oleh debitur, atau apabila 

                                                           
1 Ikatan Bankir Indonesia, Memaham Bisnis Bank, ed.2, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 

2013), hlm.114. 
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debitur gagal bayar (wanprestasi) maka kreditur dapat menyelesaikannya tanpa 

harus mengalami kerugian. Untuk itu Bank dalam menyalurkan kreditnya sudah 

pasti meminta jaminan/ atauagunan kepada debitur. Agar fungsi jaminan kredit 

sebagai salah satu upaya pengaman pemberian kredit dapat tercapai, maka 

terhadap jaminan kredit yang diajukan kepada bank harus dinilai secara 

sempurna.2 

Sejauh ini, penilaian Bank dalam memberikan kreditnya tidak hanya 

melihat aspek jaminan saja, namun memiliki aspek yang lebih luas lagi yang 

dikenal dengan istilah aspek 5C yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, 

Condition, dan Collateral.3 Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Collateral yang 

dilihat Bank adalah jaminan yang bersifat tetap yaitu tanah dan bangunan. Hal ini 

dikarenakan sifat dari jaminan tanah dan bangunan itu sendiri yang lebih 

menguntungkan sebagai jaminan yaitu tidak mudah musnah, rusak, atau hilang, 

serta harganya dari tahun ke tahun cenderung naik (tidak pernah turun) dan yang 

terpenting adalah merupakan sesuatu jaminan yang dibutuhkan oleh semua orang 

sehingga tidak terlalu sulit untuk dilakukan penjualan sepanjang surat-surat 

kepemilikannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Tanah bukan merupakan satu-satunya jaminan yang dapat diterima oleh 

Bank. Terdapat beberapa jenis kepemilikan lainnya yang dapat dijaminkan dan 

diterima oleh kreditur seperti misalnya kendaraan bermotor, mesin-mesin, 

tagihan/piutang, inventory/ barang persediaan, dan seringkali jenis jaminan ini 

                                                           
2H. Budi Untung, Analisis kredit perbankan, Tinjauan secara Legal, (Yogyakarta; Andi Ofset, 

2011), hlm. 25. 
3H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, ed. 2 , (Yogyakarta: Andi, 2011), hlm. 54.  
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hanya sebagai jaminan tambahan saja, dan tetap yang merupakan jaminan utama 

adalah berupa tanah. Karakteristik jaminan itu sendiri (misal selain tanah) yang 

menentukan keyakinan pemberian fasilitas kredit oleh kreditur kepada debitur. 

Karakteristik jaminan selain tanah biasanya setiap tahun selalu menyusut dan 

tidak pernah naik, yang tentu berbeda dengan tanah yang setiap tahun mengalami 

kenaikan harga. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau 

kreditor, bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau 

melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan 

perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.4 

Selama ini Bank dalam memberikan kredit kepada debitur selalu 

dipastikan bahwa terhadap tanah dan bangunan yang dijaminkan sudah 

bersertifikat , baik itu jenis kepemilikan nya berupa SHM (Sertifikat Hak Milik), 

SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha), 

SHMASRS (Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun) maupun Hak Pakai 

yang menurut sifatnya dapat dialihkan dan dicatat sebagaimana dimaksud dalam 

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (untuk 

selanjutnya disebut UUHT), untuk dilakukan pengikatan jaminan dengan 

pemberian APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) serta penerbitan Sertifikat 

Hak Tanggungan pada Badan Pertanahan Nasional ( untuk selanjutnya disebut 

BPN) setempat dengan Bank sebagai penerima hak tanggungan, yang 

memberikan kemudahan kepada kreditur mengeksekusi jaminan tanah dan 

bangunan apabila debitur wanprestasi (macet).  

                                                           
4Abdul R Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Edisi Kedua, Cetakan Ke-6, (Jakarta: 

Kencana, 2011), hlm. 20. 
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Tanah dan rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah 

pangan dan karena itu untuk menjamin pemilikan rumah tinggal bagi warga 

negara Indonesia perlu dijamin kelangsungan hak atas tanah tempat rumah tinggal 

tersebut.5 Tetapi masih banyak tanah-tanah milik masyarakat yang belum 

didaftarkan atau belum dikonversikan untuk mendapatkan suatu hak ke kantor 

pertanahan sehingga tidak dilengkapi sertifikat sebagai surat tanda bukti hak. 

Misalnya, tanah milik adat, yang umumnya hanya tercatat pada kantor desa 

setempat. Padahal sesuai ketentuan UUPA dan untuk menjamin kepastian hukum 

dari hak-hak atas tanah, maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah yang 

dilakukan melalui kantor pertanahan setempat. Dengan disetujuinya pendaftaran 

tanahnya, maka pemilik akan menerima sertifikat. Sertifikat tanah berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 

dalamnya sepanjang sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku 

tanah yang bersangkutan.6 

Dalam praktek, Bank seringkali menghindari tanah dan bangunan yang 

belum bersertifikat (tanah adat) dijadikan sebagai jaminan, karena bank atau 

multifinance sudah tentu akan sulit untuk melakukan eksekusi jaminan tanah dan 

bangunan yang belum bersertifikat tersebut yaitu harus menempuh jalur perdata 

melalui gugatan di pengadilan negeri yang berlarut-larut dan cukup memakan 

waktu yang lama. Terhadap putusan gugatan di pengadilan ini pun masih bisa 

                                                           
5Irene Eka Sihombing, Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan, cetakan kedua, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm. 63. 
6Ibid., hlm. 215. 
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diajukan upaya hukum yaitu banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang 

tidak menciptakan kepastian hukum kepada kreditur sebagai pelaku usaha. 

Sertifikasi atau yang secara umum dikenal sebagai Pendaftaran Tanah 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengandung arti Pendaftaran Tanah adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, 

dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta 

dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 

termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas 

bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan 

mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya.7 Data yuridis adalah 

keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang 

didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang 

membebaninya.8 

Sementara data terhadap tanah yang belum bersertifikat adalah sebanyak 

82 juta bidang tanah dari 126 juta bidang tanah di Indonesia.9 Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/ Kepala BPN, Sofyan Djalil menjelaskan, ditahun 2016 lalu sudah 

ada sekitar 40 juta bidang tanah yang terdaftar/ tersertifikasi sehingga sisanya 

                                                           
7 Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997, Pasal 1 Butir 6. 
8Ibid., Pasal 1 Butir 7. 
9Selfie Miftahul Jannah, DetikFinance.com, Berapa Juta Bidang Tanah belum Bersertifikat? Ini 

kata Menteri ATR, 19 Januari 2018, 17:25 WIB. 
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sekitar 86 juta bidang tanah, di tahun 2017 yang telah tersertifikasi sekitar 4,2 juta 

bidang tanah, sekitar 7 juta bidang tanah akan tersertifikasi di tahun 2018, 

sedangkan di tahun 2019 ditargetkan tersertifikasi adalah sekitar 9 juta bidang 

tanah. Diharapkan pada tahun 2025 seluruh kawasan tanah telah terdaftar10. 

Berdasarkan data yang disebutkan diatas, jumlah tanah yang belum 

bersertifikat jauh lebih banyak dibanding tanah yang telah bersertifikat. Hal ini 

merupakan potensi bisnis yang besar apabila pangsa pasar tanah yang belum 

bersertifikat ini dapat diterima dan dijadikan jaminan sebagai agunan atas 

pinjaman hutang debitur pada kreditur, namun demikian kreditur (dalam hal ini 

Bank) terbentur dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan 

Bank Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan 

kredit kepada debitur.  

Pertumbuhan penduduk yang amat cepat baik migrasi maupun urbanisasi, 

sementara jumlah lahan yang tetap menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi 

yang nilainya sangat tinggi.11 Prinsip kehati-hatian (prudent) banking banyak 

diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

(untuk selanjutnya disebut UUP), yaitu di dalam Pasal 2 yang berbunyi 

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazazkan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Dan dalam Pasal 8 ayat 1 

yang berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang 

                                                           
10 Ibid., 
11 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, (Jakarta: CV. Rafi Maju Mandiri, 2012), hlm.47. 
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mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk 

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan 

yang diperjanjikan”. 

Disamping itu, Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) yang berbunyi Bank wajib 

memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, 

kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek 

lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian.Sementara itu ketentuan ayat (3) menegaskan 

bahwadalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan 

melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak 

mmerugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya 

kepada bank. Selanjutnya, ketentuan ayat (4) menyatakan bahwa untuk 

kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan 

timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan 

melalui bank. 

Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh kreditur apabila menerima 

jaminan tanah yang belum bersertifikat, dimana selain faktor 5C (the five of C ) 

diatas, faktor kepastian atas kepemilikan jaminan juga menjadi pertimbangan dari 

kreditur. Hal ini mengingat terjadi perbedaan yang sangat berarti apabila jaminan 

atas tanah telah bersertifikat dengan tanah yang belum bersertifikat yaitu apabila 

tanah telah bersertifikat, maka pemilik tanah dapat langsung diketahui pada 

sertifikat tersebut, sedangkan apabila tanah belum bersertifikat maka sewaktu-

waktu dimungkinkan adanya pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah; dan 
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Apabila tanah telah bersertifikat, maka apabila tanah tersebut sedang dijaminkan 

akan terlihat pada sertifikatnya siapa pemegang hak tanggungan tersebut, 

sedangkan apabila tanah yang belum bersertifikat tidak diketahui apakah atas 

tanah tersebut saat ini sedang dibebani atau menjadi tanggungan suatu hutang atau 

tidak. Atas hal-hal tersebut diatas, maka kreditur sangat berhati-hati sekali dalam 

pemberian kreditnya kepada debitur dalam hal agunan/jaminannya adalah dalam 

bentuk tanah yang belum bersertifikat. 

Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok 

perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah 

melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional 

berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (untuk selanjutnya 

disebut PTSL).  PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang 

dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang 

belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya 

yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan 

kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. 

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian 

ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sandang, pangan, dan 

papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 

tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah 

Republik Indonesia. 
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PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud 

pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan 

hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang 

telah mendapatkan sertipikat dapat menjadikan  sertipikat tesebut sebagai modal 

pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan 

kesejahteraan hidupnya, (menjaminkan sertifikat tanag yang dimilikinya kepada 

bank atau perusahaan pembiayaan). 

Sampai sejauh ini, PTSL tampak belum/tidak memberikan kepastian dan 

menyebutkan berapa lama waktu penerbitan sertifikat akan diselesaikan, 

walaupun patut di apresiasi bahwa PTSL ini merupakan suatu terobosan baru 

yang mengokomodir kebutuhan masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah 

sebagai bukti kepemilikan hak. Namun belum bersertifikatnya tanah yang dimiliki 

masyarakat membuat masyarakat kesulitan untuk menjaminkan tanah yang 

dimilikinya baik di bank maupun multifinance. 

Selain PTSL, Kementrian ATR/ BPN sebetulnya sudah mencanangkan 

program percepatan sertifikasi tanah yaitu melalui program nasional agraria atau 

yang biasa dikenal dengan sebutan PRONA, yang dikeluarkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), yaitu rangkaian 

kegiatan pensertifikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi 

desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian–bagiannya.12 

                                                           
12Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 

Tahun 2015, Pasal 1 Butir 1.  
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Perbedaan PRONA dan PTSL ini memiliki perbedaan, yaitu Program 

Prona, pendataan tanah sebagai penerima sertifikat prona dilakukan secara merata 

di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten, Sementara program PTSL 

ini pendataan dilakukan terpusat di satu desa saja untuk tahun anggaran 2018. 

Dalam program Prona, satu tahun angaran bisa disebar ke beberapa desa, bahkan 

hingga 10 desa, ini yang membedakan pada program PTSL, terpusat di satu 

desa.13 

Kreditur sudah tentu sangat mengetahui potensi resiko terhadap tanah dan 

bangunan yang belum bersertifikat yang sudah barang tentu apabila debitur macet 

tidak dapat dengan mudah untuk melakukan eksekusi penjualan baik melalui 

bawah tangan maupun pelalangan yang dilakukan oleh KPKNL (Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) maupun oleh Balai Lelang Swasta 

(BLS). Yang disebut kredit macet merupakan salah satu bentuk wanprestasi 

karena debitur telah ingkar janji berupa perbuatan tidak mengembalikan utangnya 

pada bank, baik sebagian maupun seluruhnya sedangkan jatuh tempo utangnya 

telah terlewati. Dengan kata lain debitur sudah tidak mampu lagi membayar 

utangnya kepada kepada kreditur.14 Beberapa Bank yang bergerak disektor 

pembiayaan kredit kecil dan mikro mencoba memberikan kredit kepada debitur 

walaupun dengan jaminan berupa tanah yang belum bersertifikat (tanah adat), 

dikarenakan masih terbukanya potensi masyarakat yang memiliki tanah namun 

belum bersertifikat.  

                                                           
13Arso, KanalIndonesia.com, PTSL beda dengan PRONA, ini perbedaannya, 30 Januari 2018, 

diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, 11:58 WIB. 
14Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 6. 
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Bank yang memberikan kredit kepada debitur dengan jaminan tanah adat 

tersebut tidak selamanya debitur mampu membayar sesuai dengan yang diatur 

dalam perjanjian (lancar melakukan pembayaran). Ada beberapa debitur yang 

bermasalah dan macet, sehingga Bank harus melakukan eksekusi terhadap 

jaminan yang diberikan oleh debitur.  

Perlu dicatat bahwa agunan berupa tanah yang belum bersertifikat tidak 

dapat serta merta dilakukan eksekusi oleh kreditur. Namun kreditur harus 

melakukan gugatan perdata di pengadilan negeri serta meminta putusan 

pengadilan untuk dapat melakukan sita (conservatoir beslag) dan menjual tanah 

yang menjadi agunan tersebut. Gugatan secara perdata ini memerlukan waktu dan 

proses yang cukup lama yaitu dengan kisaran penyelesaian kasus perdata mulai 

dari pendaftaran gugatan sampai dengan putusan memerlukan waktu sekitar 6 

(enam) bulan, belum lagi adanya upaya hukum dari pihak yang merasa keberatan 

dengan mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi dan peninjauan 

kembali.  

Proses yang lama dan berlarit-larut tersebut yang membuat Mahkamah 

Agung mencari solusi dan terobosan kepada para pencari keadilan dengan 

semangat untuk mempercepat pemberian putusan terhadap kasus-kasus perdata 

dengan nilai tertentu yang merupakan kasus wanprestasi dan atau kasus perbuatan 

melawan hukum (tidak termasuk kasus sengketa tanah, kewarisan dan lainnya). 

Hal ini untuk menekan tingginya tumpukan berkas yang menumpuk di pengadilan 

karena banyaknya perkara perdata yang ditangani oleh pengadilan.  



13 
 

Mahkamah Agung melihat hal ini sebagai suatu problem besar yang 

dialami oleh bank maupun multifinance. Oleh karena itu Mahkamah Agung 

melakukan terobosan yang sangat baik dan efektif dengan menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana yang terbit pada tanggal 7 Agustus 2015 (untuk selanjutnya disebut 

Perma Nomor 2 Tahun 2015), perma tersebut telah menyederhanakan proses 

persidangan perdata untuk menghasilkan putusan persidangan yang lebih cepat, 

efektif, efesien serta menghindari penumpukan kasus di Pengadilan melalui cara 

Gugatan Sederhana. Dalam gugatan seperti itu tidak ada proses replik, duplik, 

konvensi, rekonvensi, eksepsi.  

Perma Nomor 2 Tahun 2015 ini memberikan kepastian terhadap jangka 

waktu putusan dari yang semula berlarut-larut menjadi lebih cepat yaitu paling 

lambat putusan dikeluarkan melalui Gugatan Sederhana ini adalah dalam jangka 

waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama. Dimana dalam proses 

Gugatan Sederhana ini tidak dimungkinkan adanya upaya hukum Banding, 

Kasasi, maupun Peninjauan Kembali. Jika seseorang penggugat atau tergugat 

merasa putusan tidak adil, maka pihak yang dirugikan hanya dimungkinkan untuk 

mengajukan keberatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembacaan 

putusan di persidangan. Lewat dari waktu tersebut maka secara otomatis putusan 

menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).  

Dengan kepastian jangka waktu putusan Gugatan Sederhana ini membuat 

dan menciptakan kepastian hukum khususnya bagi kreditur apabila debitur 

wanprestasi. Oleh karenanya kreditur dalam hal ini bank dan multifinance mulai 
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berani dan gencar untuk menerima jaminan berupa tanah adat (tanah yang belum 

bersertifikat) yang tentu saja tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang selama ini tanah adat yang belum 

bersertifikat selalu dihindari oleh bank dan multifinance sebagai jaminan.Untuk 

mengeksekusi jaminan yang berupa tanah adat yang belum bersertifikat, kreditur 

(bank atau multifinance) dapat mengajukan Gugatan Sederhana melalui 

Pengadilan Negeri sebagai salah satu upaya jalan keluar untuk membuktikan 

bahwa debitur telah melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit, 

oleh karenanya maka terhadap barang jaminan yang diperjanjikan dalam 

perjanjian kredit dapat dimohonkan oleh kreditur dalam Gugatan Sederhana untuk 

dapat melakukan penjualan terhadap jaminan. Jika telah bersertifikat maka 

kreditur dapat langsung melakukan parate eksekusi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 6 UUHT, maka terhadap tanah adat dilakukan melalui Gugatan Sederhana 

yang dalam putusan Pengadilan Negeri ini juga memiliki kekuatan hukum yang 

sama dengan Hak Tanggungan yaitu memiliki kekuatan eksekutorial yang 

memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA”.  

Namun demikian, tidak semua kasus perdata (hutang piutang) antara 

kreditur dan debitur dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana ini, dan oleh 

karenanya hanya perkara perdata yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan 

dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 yang dapat diselesaikan melalui Gugatan 

Sederhana adalah sebagai berikut; Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara 

cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil 
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paling banyak sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan tidak 

termasuk dalam Gugatan Sederhana adalah Perkara yang menyangkut sengketa 

tanah. 

 Berdasarkan hal – hal tersebut, maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dalam suatu tulisan ilmiah dengan 

judul: 

“EKSEKUSI JAMINAN ATAS YANG BELUM BERSERTIPIKAT 

MELALUI GUGATAN SEDERHANA (STUDI KASUS PUTUSAN 

PERKARA NOMOR  1/Pdt.G.S/2018/PN.Cbi) ” 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang 

menjadi permasalahan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepastian hukum dan kewenangan kreditur dalam 

mengeksekusi jaminan melalui Putusan Gugatan Sederhana 

dibandingkan dengan mengeksekusi melalui Hak Tanggungan 

(parate eksekusi)? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan 

berupa tanah adat (belum bersertipikat) berdasarkan putusan 

gugatan sederhana (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 

1/Pdt.G.S/2018/PN.Cbi tanggal 15 Mei 2018)? 
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1.3. TUJUAN PENULISAN 

Tujuan Penulisan Karya Ilmiah adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aspek Kepastian hukum dan 

kewenangan kreditor dalam mengeksekusi jaminan melalui 

Putusan Gugatan Sederhana dibandingkan dengan mengeksekusi 

melalui Hak Tanggungan (parate eksekusi). 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap 

kreditur atas jaminan berupa tanah adat (belum bersertipikat) 

berdasarkan putusan Gugatan Sederhana (Studi Kasus Putusan 

Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Cbi tanggal 15 Mei 2018). 

 

1.4. MANFAAT PENULISAN 

Penulis berharap dengan dibuatnya penulisan ilmiah ini dapat memberikan 

manfaat kepada penulis sendiri maupun mereka yang membacanya. Adapun 

kegunaan dari penulisan proposal ini terbagi dua, yakni: 

1) Manfaat Teoretis: 

Secara teoretis  dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat  

menambah sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu 

hukum terutama yang berkaitan dengan hukum jaminan atas tanah 

dan eksekusi jaminan atas tanah adat (belum bersertifikat). 
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2) Manfaat Praktis: 

a) Bagi peneliti, yaitu sebagai salah satu prasyarat pembuatan 

tesis, menambah ilmu pengetahuan hukum terutama 

mengenai hukum jaminan, selain itu diharapkan dapat 

menambah bekal pengetahuan bagi praktisi yang tugas –

tugasnya berkaitan dengan pertanahan termasuk eksekusi 

tanah adat (yang belum bersertifikat).  

b) Bagi masyarakat umum maupun pembaca, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan lebih 

mengenai hukum jaminan dan tanah adat (yang belum 

bersertifikat). 

c) Bagi pemerintah dan lembaga legislatif, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

kajian, dan dapat digunakan sebagai masukan dalam 

pembuatan instrumen hukum yang dikemudian hari dapat 

diaplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya 

mengenai hukum jaminan dan pelaksanaan eksekusi 

khususnya tanah yang belum bersertifikat. 

 

 

 

 

 




