
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi yaitu 

perbankan mempunyai peranan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang 

untuk sementara kelebihan dana dan menyalurkan dana yang telah terhimpun 

tersebut kepada masyarakat yang untuk sementara memerlukan dana dalam 

bentuk kredit, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1998 Nomor 182 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan bahwa: 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak.  

 
Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui 

bahwa salah satu peran perbankan adalah memberikan kredit kepada masyarakat 

dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, hal tersebut sesuai dengan  

pasal 1 butir 11 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa : 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 
atau bagi hasil. 
 
Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, Bank harus merasa yakin 

bahwa dana yang dipinjamkan kepada masyarakat tersebut akan dapat 

dikembalikan tepat pada waktunya beserta bunga dan dengan syarat-syarat yang 
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telah disepakati bersama oleh Bank dan nasabah yang bersangkutan di dalam 

Perjanjian kredit.1 Pasal 8 UU Perbankan menyebutkan bahwa pemberian kredit 

selalu mengandung risiko. Salah satu cara untuk meminimalkan atau mengatasi 

risiko dimaksud ditempuh dengan menetapkan jaminan (collateral) atas setiap 

pemberian kredit. Jaminan yang ditetapkan bank dapat berupa jaminan pokok 

maupun jaminan tambahan. Jaminan pokok terdiri dari barang, proyek, atau hak 

tagih yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut, sedang jaminan tambahan 

biasanya merupakan harta kekayaan nasabah debitur atau harta kekayaan milik 

pihak ketiga yang dijadikan sebagai jaminan.2 

Untuk dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak jaminan atas 

tanah, benda yang bersangkutan harus memenuhi berbagai syarat, yaitu :  

1. Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang; 

2. Mempunyai sifat dapat dipindah tangankan, karena apabila debitur cidera 

janji benda yang dijadikan jaminan akan dijual; 

3. Termasuk hak yang didaftar menurut peraturan tentang pendaftaran tanah 

yang berlaku, karena harus dipenuhi “syarat publisitas; 

4. Memerlukan penunjukan khusus oleh suatu undang-undang.3 

Dalam membuat perjanjian kredit, bank pada umumnya tidak akan 

memberikan kredit begitu saja tanpa memperhatikan jaminan yang diberikan 

debitur untuk menjamin kredit yang diperolehnya itu. Pada umumnya jaminan 

yang dapat diberikan oleh debitur kepada bank adalah benda bergerak maupun 

benda tidak bergerak yang selanjutnya oleh pihak Bank akan dilakukan 

                                                             
1 Adrian Sutedi,  HukumHak Tanggungan,  Jakarta :  Sinar Grafika,  2012,  hal. 12-13 
2 Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, Jakarta : RedCarpet Studio, 2011,hal. 205 
3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta :  Universitas Trisakti, 2016, hal. 422 
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pengikatan agunan sebagai jaminan untuk pelunasan kredit dari debitur. Tanah 

merupakan salah satu agunan kredit yang paling disukai oleh Bank dalam 

memberikan fasilitas kredit kepada debitur, karena mempunyai sifat mudah dijual, 

harga yang terus  meningkat, mempunyai surat tanda bukti hak dan dapat dibebani 

dengan Hak Tanggungan4.  

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitamn 

Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42 

(selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan) disebutkan bahwa : 

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah sebagaiamana 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 lainnya. 
 
Salah satu hak atas tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan 

adalah Hak Guna Usaha. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyebutkan bahwa: 

Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah :  
a. Hak Milik; 
b. Hak Guna Usaha; 
c. Hak Guna Bangunan. 
 
Dengan telah diikatnya Hak Guna Usaha melalui lembaga Hak 

Tanggungan,hal tersebut memberikan kedudukan hukum bagi kreditur untuk 

didahulukan pembayarannya apabila debitur cidera janji, kreditur mempunyai hak 

                                                             
4  Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hal.43 
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untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.5 Hal 

ini merupakan salah satu kelebihan dari sertipikat Hak Tanggungan adalah adanya 

hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang Hak Tanggungan 

berupa hak eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap dan dapat berfungsi sebagai pengganti grosse akta 

hipotik pada hak atas tanah. Dengan demikian jika timbul wanprestasi maka 

pemegang Hak Tanggungan dapat menjual objek Hak Tanggungan melalui 

pelelangan umum berdasarkan titel eksekutorial. Ketentuan ini memberikan 

kepastian bagi perbankan apabila debitur cidera janji dengan memberikan 

kemungkinan dan kemudahan untuk pelaksanaan parate eksekusi sebagaimana 

diatur dalam pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene 

Indonesisch Reglement) dan pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah 

Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de 

Gewesten Buiten en Madura)6. 

Melalui titel eksekutorial yang telah diberikan oleh undang-undang kepada 

pemegang Hak Tanggungan sebagaimana tersebut diatas, sudah semestinya 

pemegang Hak Tanggungan dapat dengan mudah dan pasti tanpa melalui prosedur 

yang berbelit-belit untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan pada saat debitur 

wanprestasi. Hal ini sejalan dengan pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang 

menyebutkan bahwa : 

                                                             
5  Pasal 6 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 

6  Kelompok Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Seminar : Hak 
Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Bandung : Citra 
Aditya Bakti, 1996, hal 111 
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Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan : 
a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau  
b. title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak 
Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan 
piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari 
pada kreditor-kreditor lainnya. 
 

Sekalipun Hak Tanggungan telah banyak dapat mengakomodir kebutuhan-

kebutuhan bisnis pemberian kredit perbankan, namun masih terdapat beberapa 

permasalahan yang harus dihadapi oleh perbankan7. Salah satu permasalahan yang 

dihadapi oleh perbankan adalah adanya gugatan dari pemilik agunan mengenai 

tindakan bank yang secara sepihak menentukan harga jual barang agunan kredit8. 

Disamping hal tersebut regulasi pemerintah dapat juga menjadi permasalahan 

yang harus dihadapi oleh perbankan pada saat akan melakukan eksekusi hak 

tanggungan pada saat debitur cidera janji.  

Salah satu regulasi pemerintah yang berkaitan dengan eksekusi Hak 

Tanggungan adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara 

Penetapan Hak Guna Usaha, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 965 (selanjutnya disebut Permen Agraria tentang Pengaturan dan Tata 

Cara Penetapan HGU).  

Dalam pasal 43 ayat (1) Permen Agraria tentang Pengaturan dan Tata Cara 

Penetapan HGU, disebutkan bahwa : 

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, setiap perbuatan hukum 
yang bermaksud mengalihkan dan/atau mengubah penggunaan, 
perusahaan pemegang Hak Guna Usaha harus mendapat izin dari pejabat 
yang menerbitkan keputusan pemberian haknya setelah mendapat 

                                                             
7 Ibid., hal 123 
8 Ibid., hal 152 
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rekomendasi dari instansi teknis. 
 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk mengalihkan 

Hak Guna Usaha dan/atau mengubah penggunaan harus terlebih dahulu 

mendapatkan izin dari pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian haknya 

setelah mendapat rekomendasi dari instansi teknis. Selanjutnya sesuai dengan 

pasal 1 butir 12 Permen Agraria tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan 

HGU disebutkan bahwa yang dimaksud dengan : 

Peralihan Hak Guna Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
pemegang Hak Guna Usaha untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak 
lain.  
 
Untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan Hak Guna Usaha 

didasarkan pada ketentuan : 

a. calon penerima hak harus berbadan hukum yang bergerak dibidang 

pertanian, perikanan atau peternakan sesuai dengan hak yang diberikan; 

b. calon penerima hak harus mempunyai reputasi yang baik, tidak pernah 

dikenakan pembatalan hak, tidak pernah terlibat dengan kejahatan 

korporasi, tidak pernah masuk dalam daftar hitam di bidang perbankan, 

dan tanahnya tidak pernah termasuk dalam database tanah terindikasi 

terlantar, berdasarkan keterangan dari instansi yang berwenang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. penggunaan tanahnya masih sesuai sebagaimana tercantum dalam 

keputusan pemberian haknya; 

d. penggunaan dan pemanfaatan tanah masih sesuai dengan peruntukan 

sebagaimana tercantum dalam Rencana  Tata Ruang Wilayah; dan  

e. calon penerima hak wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
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sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah Hak Guna 

Usaha, apabila pada saat pemberian hak belum melaksanakan kewajiban 

tersebut.9 

Setiap proses peralihan Hak Guna Usaha harus mendapatkan izin terlebih 

dahulu dari pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian hak. Dalam pasal 45 

Permen Agraria tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU disebutkan 

bahwa : 

(1). Izin perlaihan Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu 3 
(tiga) bulan. 

(2). Apabila dalam jangka waktu Izin peralihan Hak Guna Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peralihan tidak dilakukan, 
maka Pemegang Izin tidak dapat lagi melakukan peralihan  

(3). Pemegang Izin peralihan Hak Guna Usaha yang telah berakhir 
jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat 
mengajukan permohonan izin peralihan kembali kepada pejabat 
yang menerbitkan keputusan pemberian haknya. 

 
Dengan diundangkannya Permen Agraria tentang Pengaturan dan Tata 

Cara Penetapan HGU tersebut, maka setiap pemegang hak tanggungan atas Hak 

Guna Usaha apabila akan melakukan eksekusi terhadap agunan tersebut harus 

memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan dimaksud.  

Proses eksekusi hak tanggungan atas Hak Guna Usaha dilaksanakan 

dengan cara melalui lelang eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan pasal 6 UU 

Hak Tanggungan, yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan 

pertama untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek hak tanggungan 

apabila debitur cidera janji. 10  Apabila debitor cidera janji, maka kreditor 

pemegang hak tanggungan berdasarkan pasal 20 UU Hak Tangungan mempunyai: 

                                                             
9   Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 965. 

10   Purnama Tioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak 
Bergerak Melalui Lelang, Bandung : CV Mandar Maju, 2013, hal. 60 
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1. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak 

tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Hak Tanggungan, atau  

2. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak 

Tanggungan, objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum 

menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak 

mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya. 

Dalam pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270 (selanjutnya disebut PMK Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang), disebutkan bahwa : 

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan 
penawaran harga yang secara tertulis dan/atau lisan yang semakin 
meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului 
dengan Pengumuman Lelang. 
 
Dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan harus didahului 

dengan adanya pengumuman lelang, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 54 

ayat (1) huruf a dan c PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan 

bahwa pengumuman lelang untuk lelang eksekusi terhadap barang tidak bergerak 

atau barang tidak bergerak yang dijual secara bersama-sama dengan barang 

bergerak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :  

1. Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali, jangka waktu pengumuman lelang 

pertama ke pengumuman lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari 

kalender dan diatur sedemikian rupa sehingga pengumuman lelang kedua 

tidak jatuh pada hari libur atau hari besar; 

2. Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan 
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dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender sebelum 

pelaksanaan lelang.  

Apabila dalam pelaksanaan lelang pertama barang tidak laku terjual, maka 

dapat dilaksanakan lelang ulang sebagaimana diatur dalam pasal 57 ayat (1) huruf 

a PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyebutkan bahwa pengumuman 

lelang ulang untuk pelaksanaan lelang eksekusi barang tidak bergerak atau barang 

bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan 

dengan cara :  

1. Pengumuman lelang ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar 

harian paling singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang, 

jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam 

puluh) hari kalender sejak pelaksanaan lelang terkahir; atau  

2. Pengumuman lelang ulang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 54 ayat (1), jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan 

lebih dari 60 hari kalender sejak pelaksanaan lelang terakhir.  

Berdasarkan ketentuan lelang sebagaimana tersebut diatas, proses lelang 

eksekusi hak tanggungan harus didahului dengan pengumuman lelang. Secara 

keseluruhan jangka waktu pengumuman lelang pertama sampai dengan 

pengumuman lelang ulang membutuhkan waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) 

hari kalender. 

Dalam penelitian ini akan disampaikan contoh kasus eksekusi hak 

tanggungan dari debitur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya 

disebut Bank BRI) yaitu PT. XYZ (dalam pailit) berupa Hak Guna Usaha Nomor 

16  dan Hak Guna Usaha Nomor 2 yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan. 
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Kedua sertipikat Hak Guna Usaha tersebut atas nama PT. ABC yang merupakan 

group dari PT. XYZ.  

Sebagai pemegang hak tanggungan, Bank BRI mempunyai hak untuk 

melaksanakan eksekusi apabila debitur wanprestasi atas perjanjian kredit yang 

telah disepakati. Sebelum melaksanakan eksekusi hak tanggungan, Bank BRI 

mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) setempat dimana objek hak tanggungan berada guna pelaksanaan 

eksekusi. 

Berdasarkan permohonan tersebut, selanjutnya KPKNL mengirimkan 

surat kepada Kantor Pertanahan setempat untuk meminta izin pengalihan Hak 

Guna Usaha dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 

43 ayat (1) Permen Agraria tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU 

sebagaimana tercantum dalam surat KPKNL nomor: S-1240/ WKN.12/ 

KNL.03/2017 tanggal 12 September 2017 perihal Persyaratan Izin Peralihan Hak 

Guna Usaha.  

Menindaklanjuti surat KPKNL, Kantor Pertanahan mengeluarkan surat 

nomor : 1216/600.19/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Persyaratan Izin 

Peralihan Hak Guna Usaha yang isinya menyampaikan bahwa atas sertipikat Hak 

Guna Usaha yang akan dilakukan lelang tersebut telah terdaftar dalam database 

tanah terindikasi terlantar, sehingga tidak dapat dilakukan lelang ataupun 

perbuatan hukum lainnya.  

Dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan diatas merupakan alasan 

penulis untuk mengangkat judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR 

PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DENGAN OBJEK JAMINAN HAK 
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GUNA USAHA SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI  

AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN 

NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN DAN 

TATA CARA PENETAPAN HAK GUNA USAHA. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan 

Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, maka setiap kegiatan yang berkaitan 

dengan peralihan Hak Guna Usaha, termasuk proses eksekusi hak tanggungan atas 

Hak Guna Usaha, harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan 

dimaksud. Disamping hal tersebut, proses eksekusi hak tanggungan juga harus 

memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan dan 

peraturan lelang agunan. 

Berdasarkan UU Hak Tanggungan proses eksekusi hak tanggungan dapat 

dilaksanakan secara mudah dan pasti tanpa melalui prosedur yang cukup 

kompleks untuk melakukan eksekusi hak tanggungan pada saat debitur cidera 

janji. 

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang akan dibahas 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana keselarasan regulasi peralihan Hak Tanggungan yang objeknya 

Hak Guna Usaha setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha 

Dengan Undang-Undang Hak Tanggungan? 
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2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak tanggungan yang 

objeknya Hak Guna Usaha setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak 

Guna Usaha? 

 

1.3.  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keselarasan 

regulasi peralihan Hak Tanggungan yang objeknya Hak Guna Usaha 

setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha 

dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi 

pemegang hak tanggungan yang objeknya Hak Guna Usaha setelah 

berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. 

Secara keseluruhan maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana keselarasan regulasi peralihan Hak Tanggungan yang 

objeknya Hak Guna Usaha serta perlindungan hukum bagi kreditur pemegang 

haknya guna memberikan solusi kepada pembuat regulasi khususnya terkait 

dengan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas Hak Guna Usaha. 
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1.4.  Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran secara garis 

besar tentang apa yang penulis kemukakan  pada tiap-tiap bab  dengan sistematika 

sebagai berikut :  

Bab I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Maksud dan 

Tujuan Penelitian serta Sistematika Penulisan   

Bab II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran yang menghubungkan 

variabel penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan teori-teori 

yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 

Hak Guna Usaha, Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan dan  Lelang. 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi uraian mengenai metodologi penelitian hukum yang 

digunakan dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari jenis penelitian 

yang dipergunakan, sumber-sumber data dan sifat analisis data. 

Bab IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Berisi tentang hasil analisis serta uraian secara mendalam  tentang 

jawaban atas permasalahan dengan menggunakan data yang didapat dari 

hasil penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian beserta penerapannya, yaitu :  

1. Bagaimana keselarasan antara Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak 

Guna Usaha dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. 
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2. Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan atas 

sertifikat Hak Guna Usaha sebagai kreditur separatis dengan 

adanya ketidakselarasan regulasi yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata 

Cara Penetapan Hak Guna Usaha dengan Undang-Undang Hak 

Tanggungan.  

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan berupa jawaban singkat atas permasalahan 

penelitian berdasarkan hasil analisis permasalahan dan saran sebagai 

solusi alternatif yang diusulkan penulis atas permasalahan yang 

dihadapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




