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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Dana merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam membangun 

sebuah usaha serta menggerakkan roda perekonomian dalam suatu 

perusahaan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang di dalam 

masyarakat mempunyai dana yang cukup untuk digunakan sebagai modal 

dalam membangun suatu usaha. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini 

diperlukan suatu lembaga yang dapat berfungsi dan bertindak sebagai pihak 

yang akan menyediakan dana bagi orang yang membutuhkannya dan juga 

dibutuhkan suatu terobosan untuk mengatasi terjadinya hal-hal seperti ini. 

Lembaga yang dapat melakukan fungsi tersebut adalah lembaga keuangan 

yang salah satunya adalah lembaga keuangan bank. Menurut Pasal 1 Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 

(selanjutnya disebut “Undang-Undang Perbankan”) mendifinisikan Bank 

sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
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banyak.
1
 Berdasarkan definisi tersebut Bank sebagai suatu lembaga 

kepercayaan masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam 

sistem perekonomian, sehingga sering dikatakan Bank merupakan jantung 

dari sistem keuangan. Dalam melaksanakan kegiatan Bank yaitu menghimpun 

dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, Bank tidak terlepas dari 

setiap norma dan aturan hukum yang akan mengikatnya, termasuk asas-asas 

perbankan yang harus dipedomani oleh setiap Bank. Norma, aturan hukum 

dan asas tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada setiap 

pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Bank seperti perlindungan hukum 

bagi kepentingan sosial masyarakat, perlindungan hukum bagi kepentingan 

masyarakat pribadi dalam hal ini nasabah Bank, termasuk perlindungan 

hukum bagi perbankan itu sendiri, khususnya selaku pihak yang beritikad 

baik dalam pemberian layanan produk Bank. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan tersebut telah menjelaskan 

bahwa salah satu kegiatan Bank adalah menyalurkan dana yang dihimpun 

dari masyarakat dalam bentuk kredit. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 11 Undang-

Undang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan jumlah bunga.
2
 

                                                           
1
Indonesia (1), Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang 

perbankan sebagaimana telah diubah dengan No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN 

No. 3790, Pasal 1 ayat (2). 
2
 Ibid, Pasal 1 angka 11. 
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Salah satu fasilitas keuangan yang dapat dimanfaatkan melalui produk 

perbankan dimana ini dapat dijadikan solusi jika dikaitkan dengan 

permasalahan ini adalah pemberian kredit. Menurut Pasal 1 angka 11 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Dalam pemberian 

kredit tentunya akan lahir hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam 

pelaksanaan kredit tersebut, dimana pihak yang bertindak selaku debitur 

mempunyai hak untuk menerima dana sejumlah yang diperjanjikan serta 

mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut begitu juga 

dengan pihak yang bertindak selaku kreditur, dimana ia harus menyerahkan 

dana yang telah diperjanjikan dengan debitur dan mempunyai hak untuk 

mendapat kembali dana yang telah dipinjamkannya kepada debitur pada 

waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap kredit yang telah dibuat dan 

disepakati oleh debitur dan kreditur maka segala ketentuan-ketentuan terkait 

dengan kredit yang telah disepakati wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian 

yaitu perjanjian kredit. Dari perjanjian kredit inilah akan lahir suatu hubungan 

hukum yang menerangkan tentang hak dan kewajiban dua orang yang terlibat 

dalam kredit tersebut. 

Pemberian layanan produk perbankan berupa kredit merupakan praktik 

dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Pada zaman 

sekarang ini, sangat sulit untuk menemukan orang atau perusahaan yang tidak 



4 

mengambil utang (pinjaman atau kredit), baik berupa utang jangka panjang 

maupun utang jangka pendek. Utang merupakan factor yang tidak dapat 

dilepaskan dari kehidupan bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, pemberian 

kredit oleh Bank haruslah dibarengi dengan adanya unsure kepercayaan dari 

Bank. Seorang debitur yang mendapatkan kredit dari Bank memang adalah 

seorang yang mendapat kepercayaan dari Bank.
3
 

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa 

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti dalam 

bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian” mengatakan bahwa “Perjanjian 

adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua 

orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”, sehingga dalam hal 

ini perjanjian memiliki pengertian yakni perbuatan hukum dimana satu orang 

atau lebih saling mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih lainnya. 

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum perdata, terdapat 4 

syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu hal tertentu. 

4. Suatu sebab yang halal. 

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua 

syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum, sedangkan syarat ketiga 

                                                           
3
 R. Subekti, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, cet.1, 

Bandung: PT Citra Adita Bakti, 1989, hlm.1. 



5 

dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus 

dipenuhi oleh obyek perjanjian. 

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam 

kehidupan masyarakat, sudah semestinya jika debitur dan kreditur serta pihak 

lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan 

yang kuat dan dapat pula memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 

Dalam setiap pemberian kredit, Bank wajib memastikan kemampuan 

pembayaran dari debitur. Kepastian pembayaran tersebut memberikan 

perlindungan dan bersifat universal sebagaimanan terdapat pada system 

hukum suatu Negara. Jaminan umum ini dalam hukum Indonesia 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut “KUH Perdata”) yang menyebutkan sebagai berikut :
4
 

“segala kebedaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, 

menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan” 

Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa :
5
 

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi  menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang 

masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditur itu ada alasan-

alasan  yang sah untuk didahulukan”. 
 

J. Satrio mengemukakan bahwa dari Pasal 1131 KUH Perdata dapat 

disimpulkan asas-asas hubungan  ekstrem kreditur sebagai berikut :
6
 

                                                           
4
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek),diterjemahkan oleh R. Subekti 

dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke-36, (Jakarta: Pradnya Pramita,2005) Pasal 1131. 
5
 Ibid, Pasal 1132. 

6
 Sofwan, Sri Soedewi Masjchhoen, Hukum Jaminan Di Indonesia-Pokok-Pokok Hukum 

Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta : Liberty, 2001, hlm. 37.                                                                                                              
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1. Seorang kreditur mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta   

kekayaan   debitur ; 

2. Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan  

kreditur ; 

3. Hak tagihan kreditur hanya dijamin harta benda debitur saja. 

Oleh karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan 

mengamankan pemberian kredit, meka jaminan yang baik (ideal) adalah :
7
 

1. Yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh pihak 

yang memerlukan ; 

2. Yang tidak melembahkan potensi (kekuatan) si pencari  kredit untuk 

melakukan (meneruskan) usahanya ; 

3. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi  kredit, dalam arti bahwa 

barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu 

dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima kredit. 

Sekalipun undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada para 

kreditur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan 1132 

KUH Perdata, tetapi perlindungan tersebut belum tentu menarik bagi Bank 

selaku calon kreditur, mengingat terdapat beberapa kelemahan dari ketentuan 

dimaksud, seperti :  

- Apabila seluruh harta atau sebagian harta kekayaan debitur dipindah 

tangankan kepada pihak lain, maka bukan lagi merupakan jaminan bagi 

pelunasan utang. 

                                                           
7
Rachmadi Usman , Pasal-pasal tentang Hak Tanggungan atas Tanah, Jakarta, Djambatan, 

1999, hlm.22. 
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- Apabila terdapat beberapa kreditur, maka pembagian harta kekayaan 

debitur akan dilakukan secara proposional dan tentunya hal ini tidak 

memberikan kepastian pengembalian seluruh piutang Bank selaku 

kreditur. 

Perjanjian kredit menurut Kitab undang-undang Hukum Perdata  

merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur 

dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata di dalamnya terbagi 

menjadi dua jaminan, yaitu: Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Jaminan 

Umum lahir karena ketentuan Undang-Undang sedangkan Jaminan Khusus 

lahir karena diperjanjikan. Dengan demikian, perjanjian kredit selain dikuasai 

oleh asas-asas umum hukum perjanjian juga diatur oleh apa yang secara 

khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Salah satu jenis kredit yang 

diberikan oleh bank kepada nasabahnya adalah kredit modal kerja, dimana 

dana yang didapat melalui kredit yang dilakukan nasabah digunakan sebagai 

modal untuk menjalankan usahanya. Debitur harus membayar bunga dari 

saldo pinjaman yang dipakai, dimana setiap jatuh tempo dapat diperpanjang 

kembali waktu peminjamannya, dan jika bisnis debitur semakin maju maka 

debitur akan dapat mengajukan tambahan kredit jika dirasa kredit sebelumnya 

masih belum mencukupi untuk digunakan dalam usahanya. 

Dengan adanya lembaga jaminan seperti Hak Tanggungan sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang  Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan  Dengan Tanah (selanjutnya 

disebut  “Undang-undang Hak Tanggungan”), pengikatan jaminan berupa 

tanah dan bangunan memberikan kepastian bagi Bank selaku kreditur dan 
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jauh lebih menarik daripada hanya jaminan umum seperti yang diatur dalam 

Pasal 1131 KUH Perdata di atas.  

Pengertian Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-undang Hak Tanggungan yaitu :
8
 

“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 sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain.” 

 

Hak Tanggungan merupakan jaminan yang memberikan kedudukan 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Dalam arti, bahwa   

suatu saat debitur wanprestasi, kreditur selaku pemegang hak tanggungan 

berhak menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum. 

Permasalahan yang dihadapi oleh Bank selaku kreditur berkaitan dengan 

jaminan berupa Hak Tanggungan, ternyata tidak berhenti sampai dengan 

diperolehnya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Bank selaku pemegang Hak 

Tanggungan. Akta Pemberian Hak Tanggungan yang diberikan oleh pemilik 

jaminan kepada Bank tidak serta merta bebas dari permasalahan hukum. 

Dalam praktiknya, sebelum  hak atas tanah tersebut dijadikan jaminan 

utang kepada Bank ternyata dapat berdampak pada keberadaan jaminan Hak 

Tanggungan yang dipegang oleh Bank, seperti berakhirnya Hak Tanggungan 

sebagai akibat dibatalkannya akta pengalihan hak yang dibuat jauh sebelum 

Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

                                                           
8
Indonesia (2), Undang-undang Hak Tanggungan, Undang-Undang No. 4 tahun 1996, LN 

No. 42 Tahun 1996, TLN No. 3632, Pasal 1 ayat (1).  
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Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  

(Selanjutnya disebut “PP PPAT”), akta tanah yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan 

data  pendaftaran tanah dan perbuatan hukum yang aktanya dibuat oleh PPAT 

tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PP PPAT, yaitu : 

1. Jual Beli 

2. Tukar Menukar 

3. Hibah 

4. Pemasukan ke Dalam Perusahaan (Inbreng) 

5. Pembagian Hak Bersama 

6. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas tanah Hak Milik  

7. Pemberian Hak Tanggungan 

8. Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

Sesuai dengan yang telah disebutkan di atas bahwa PPAT berperan dalam 

melakukan proses peralihan hak atas tanah, antara lain membuat Akta Jual 

Beli tanah. Permasalahan yang kemudian timbul manakala suatu proses 

peralihan hak atas tanah dinyatakan tidak sah secara hukum, berikut 

dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan  hukum seluruh perbuatan 

yang dilakukan setelahnya, termasuk gugurnya Hak Tanggungan yang 

membebani objek tanah yang pembelinya dibiayai dengan menggunakan 

fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank. 

Sehubungan dengan adanya kemungkinan batal dan tidak mengikat suatu 

Hak Tanggungan oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak 
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lain pada waktu jauh sebelum Hak Tanggungan  diberikan kepada Bank 

mengakibatkan tidak terlindunginya kepentingan Bank selaku pemberi kredit. 

Penulis melakukan penelitian dan pembahasan terhadap Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1606 K/Pdt/2013. Dalam 

kasus tersebut penggugat (Istri Soediono) beserta anak - anaknya mengaku 

sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan  melawan hukum yang 

dituduhkan kepada pihak-pihak tergugat. Dalil yang disampaikan oleh 

penggugat adalah Akta Kuasa Menjual nomor 5 dan Akata Perikatan Jual beli  

6 yang dibuat pada tanggal 25 agustus 2004 oleh almarhum suaminya dan 

tergugat 1 dihadapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris tidak Sah, karena 

perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat., sementara 

tanah objek jual beli  dimaksud menurut Penggugat adalah harta bersama. Hal 

tersebut mengakibatkan Perjanjian Ikatan Jual Beli nomor 36 dan Akta Kuasa 

khusus atas tanah objek sengketa tersebut yang dibuat oleh Tergugat 1 dengan 

Tergugat 2 dihadapan Pejabat Pembuat Akta  Tanah/Notaris tidak sah, 

termasuk tindakan Tergugat 2 melakukan balik nama atas SHM yang menjadi 

objek permasalahan serta pemecahan beberapa bagian SHM tersebut. 

Permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian kredit yang dialami oleh 

Bank selaku pemegang Hak Tanggungan adalah pada saat beberapa bagian 

tanah yang telah dipecah tersebut kemudian dijual  oleh Tergugat 2 kepada 

beberapa orang yang memperoleh pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) dari Bank. Untuk itu Bank dalam membebankan SHM yang telah 

dipecah tersebut sebagai jaminan kredit dengan melakukan pengikatan secara 

sempurna dalam suatu jaminan Hak Tanggungan. 
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Bank selaku pemegang Hak Tanggungan tentunya telah mengikuti proses 

Pengikatan Hak Tanggungan tersebut dengan teliti dan cermat, bahkan 

institusi yang berwenang telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan dan 

menyerahkan kepada Bank selaku Pemegang Hak Tanggungan. Namun 

dalam kasus tersebut penggugat dalam gugatannya antara lain meminta hakim 

menghukum Bank melakukan proses Roya atas Hak Tanggungan yang 

membebani hak atas tanah yang dipermasalahkan dan apabila Bank tidak 

bersedia maka dengan sendirinya Hak Tanggungan tersebut menjadi hapus 

setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini 

menjadi tidak sejalan dengan kaidah hukum yang menyatakan bahwa pembeli 

yang beritikad baik  harus mendapat perlindungan hukum, sebagaimana 

dimaksud  dalam Keputusan Mahkamah Agung No. 1230 K/Sip/1980, 

tanggal 29-3-1982.
9
 Tidak adanya perlindungan bagi pembeli hak atas tanah 

yang dalam hal ini adalah debitur Bank, berdampak pula pada tidak 

terlindunginya  kepentingan hukum Bank selaku pemegang Hak Tanggungan 

yang membebani hak atas tanah yang bermasalah tersebut. 

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, penulis mencoba menganalisis 

dalam bentuk tulisan dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

BANK SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM HAL 

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DINYATAKAN TIDAK SAH 

MENURUT HUKUM (Studi Kasus Putusan MARI Nomor 1606 

K/PDT/2013)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

                                                           
9
 Fauzan, H.M, Dr Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, 

Jakarta, Kencana-Prenamedia Group, 2014, hlm.253. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah : 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Bank selaku pemegang Hak 

Tanggungan dalam hal peralihan hak atas tanah dinyatakan  tidak sah 

menurut hukum ? 

2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam putusan Mahkamah Agung  

Republik Indonesia Nomor 1606 K/Pdt/2013 tanggal 1 Oktober 2013 ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian penulis 

Tesis ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Menguraikan perlindungan hukum bagi Bank selaku pemegang Hak 

Tanggungan dalam hal peralihan hak atas tanah dinyatakan tidak sah 

menurut hukum. 

2. Menganalisis penerapan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1606 K/Pdt/2013 dengan peraturan perundang-undagan yang 

berlaku. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, 

baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu sebagai berikut: 

 

 

1. Secara Teoritis 
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Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran, menambah bahan kepustakaan dan memberikan perspektif 

serta pemahaman yang lebih luas dalam dunia ilmu khusus, khususnya 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbankan serta pemegang Hak 

Tanggungan dalam hal peralihan hak atas tanah. 

2. Secara Praktis  

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa sumbangan dan masukan bagi para Bank agar lebih cermat dan 

teliti apabila ingin melakukan peralihan hak atas tanah untuk dijadikan 

Hak Tanggungan , dan meningkatakan mutu perbankan dalam 

memberikan pelayanan pada masyarakat. Serta memberikan masukan bagi 

hakim, Notaris dan PPAT. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara 

sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran dari isi bab-bab 

selanjutnya, yang saling berkaitan untuk membahas tema pokok 

dari tesis ini, yang disusun secara sistematis dalam latar 

belakang permasalahan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 



14 

Dalam tinjauan pustaka ini penulis membagi menjadi 2 (dua) sub 

bahasan yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam 

landasan teori diuraikan secara garis besar mengenai teori 

perbankan, teori mengenai hak tanggungan, dan teori Notaris 

dalam menjalankan Jabatannya serta teori-teori mengenai 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selanjutnya dalam 

landasan konseptual diuraikan pengertian mengenai hal-hal 

terkait dengan hak tanggungan dan  Notaris dalam menjalankan 

jabatannya agar tidak terjadi perluasan makna atau 

penyimpangan dalam penulisan tesis ini. 

 

BAB III : METODE PENILITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas 

mengenai jenis penelitian yang digunakan, cara atau prosedur 

untuk memperoleh bahan penelitian, kemudian dilanjutkan 

dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan 

diakhiri dengan hambatan yang ditemui atau dihadapi dalam 

penelitian serta bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk 

hambatan tersebut.  

 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian 

beserta pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, 

prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan. 
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Jawaban atau isu hukum yang menjadi fokus penelitian dalam 

tesis ini pun diuraikan pada bab ini. 

 

BAB V:  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. 

Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap isu 

hukum dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan untuk 

manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi 

terhadap apa yang seharusnya. 

  




