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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, 

maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3), disebutkan bahwa 

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab 

itu dirasa sangat perlu andil dari negara untuk membentuk suatu aturan guna 

pengaturan masalah tanah di masyarakat. 

Hak menguasai dari negara, memberikan wewenang untuk :
1
 

Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 

1. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dan perbuatan-perbutan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.  

Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria 

atau yang selanjutnya disebut dengan UUPA. 
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Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai 

nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut 

dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana 

dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dengan demikian, 

perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang 

diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme 

sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 

Sebagai prinsip umum, maka manusia adalah makhkuk bertanggung jawab, 

dengan demikian maka lahir prinsip yang lebih khususnya adalah bahwa segala 

perbuatan dan akibatnya yang dilakukan oleh manusia harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Keberadaan jaminan sangat erat hubungannya dengan 

tanggung jawab subjek hukum dengan perbuatan subjek hukum dan akibat hukum 

daripada perbuatan subjek hukum tersebut. 

Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam UUPA, 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-kreditor lain. 

2
Pada dasarnya, Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang-

piutang, dengan hak mendahului yang objek jaminannya yaitu berupa Hak-Hak 

Atas Tanah yang telah diatur dalam UUPA. 
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 Hak Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. 

Keberadaannya adalah karena adanya perjanjian lain, yang disebut perjanjian 

induk.
3
 Perjanjian induk bagi Hak Tanggungan adalah perjanjian utang piutang 

(kredit) yang menimbulkan utang yang dijamin. 

Dengan kata lain, Hak Tanggungan adalah suatu perjanjian accessoir. 

Dalam butir 8 penjelasan umum UUHT dikemukakan sebagai berikut: 

 “Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau 

accessoir pada suatu perjanjian piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu 

perjanjian utang piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya 

ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya” 

 Selain sifat Hak Tanggungan yang accessoir, Hak Tanggungan juga 

mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2 UUHT). Artinya, bahwa Hak 

Tanggungan membebani secara utuh obyek Hak Tanggungan dan setiap bagian 

daripadanya. Telah dilunasinya sebagian dari hutang yang dijamin, tidak berarti 

terbebasnya sebagian obyek Hak Tanggungan dari beban Hak Tanggungan, 

melainkan Hak Tanggungan tetap membebani seluruh obyek Hak Tanggungan 

untuk sisa hutang yang belum dilunasi (penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHT). 

 Menurut Pasal 2 ayat (1) juncto ayat (2) UUHT, sifat tidak dapat dibagi-

baginya Hak Tanggungan dapat menyimpang apabila para pihak menginginkan 

hal yang demikian itu dengan memperjanjikannya dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan. Namun penyimpangan itu hanya dapat dilakukan sepanjang: 

1) Hak Tanggungan tersebut dibebankan kepada beberapa hak atas tanah. 

2) Pelunasan hutang yang dijamin dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya 

sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari 
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obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, 

sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak 

Tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi.
4
 Hal ini sesuai 

dengan Undang-undang Hak tanggungan (UUHT) yang memungkinkan 

diadakannya Roya Partial. 

 Roya Partial memungkinkan penyelesaian praktis mengenai pembayaran 

kembali secara angsuran kredit. Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada suatu 

obyek sebagai jaminan kredit, maka dapat diperjanjikan dalam Akta Pembebanan 

Hak Tanggungan (APHT)-nya bahwa pelunasan utang yang dijamin tersebut 

dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-

masing. 

Peningkatan perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan 

berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, biasanya pelaku usaha 

dalam mengembangkan usahanya selalu berupaya menambah modal usahanya 

dengan cara melakukan pinjaman atau kredit langsung dengan perbankan. Kredit 

yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah kredit dengan Hak 

Tanggungan, meskipun di dalam hukum jaminan dikenal juga beberapa lembaga 

jaminan seperti Fidusia, Gadai.  

Lembaga perbankan mempunyai peranan strategis untuk mendorong 

perputaran roda perekonomian melalui kegiatan utamanya, yaitu menghimpun 

dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk 

pemberian kredit untuk mendukung pembangunan. Dalam praktek saat ini, bank 
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menyalurkan berbagai macam kredit sesuai kebutuhan dan kegiatan masyarakat. 

Adanya kepemilikan tanah bisa dijadikan jaminan suatu kredit. Akan tetapi tanah 

hak milik yang dijadikan jaminan kredit itu berakhir pada kreditnya bila kreditnya 

macet, maka konsekuensinya menjadi pelunasan kredit tersebut, yaitu dengan cara 

menarik apa yang menjadi jaminan kredit itu sendiri dalam hal ini adalah tanah 

yang dijadikan jaminan.  

Secara umum Undang-Undang telah memberikan jaminan atau 

perlindungan kepada Kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, 

yaitu: “Segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak , baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari 

menjadi tanggungan/jaminan atas hutang-hutangnya”. Jaminan yang diatur dalam 

Pasal 1131 KUHPerdata tersebut bersifat umum atau dengan kata lain benda 

jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan bagi seorang 

Kreditur tertentu, sehingga apabila jaminan tersebut dijual maka hasilnya dibagi 

secara seimbang sesuai besarnya piutang masing-masing Kreditur. 

 Dalam praktek perbankan, jaminan yang bersifat umum ini belum 

memberikan perlindungan hukum (kurang menimbulkan rasa aman) untuk 

menjamin kredit yang telah diberikan. Bank memerlukan jaminan yang ditunjuk 

dan diikat secara khusus untuk menjamin hutang Debitur dan hanya berlaku bagi 

bank tersebut.Biasanya dengan jaminan berupa tanah yang kemudian dibebani 

dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan kreditnya kepada bank. Jaminan ini 

untuk memberikan perlindungan bagi Kreditur apabila terjadi cidera janji atau 
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wanprestasi yang merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi 

kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian.
5
 

 Perjanjian utang piutang dengan Bank, biasanya menggunakan lembaga 

Hak Tanggungan sebagai jaminan atas kredit dari Debitur. Hak Tanggungan itu 

sendiri adalah hak jaminan untuk pelunasan utang. 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 yang dimaksud dengan 

Hak Tanggungan adalah :
6
 

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 

dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan 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 Kreditur tertentu terhadap Kreditur- Kreditur lainnya. 

Dari ketentuan tersebut maka Hak Tanggungan pada dasarnya hanya dibebankan 

kepada hak atas tanah dan juga sering kali terdapat benda-benda diatasnya bisa 

berupa bangunan, tanaman dan hasil-hasil lainnya yang secara tetap merupakan 

satu kesatuan dengan tanah yang dijadikan jaminan. 

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 obyek Hak Tanggungan 

harus berupa hak atas tanah yang dapat dialihkan oleh pemegang haknya yang 

berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, serta Hak Pakai 
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atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan 

menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan. 

Hak Tanggungan sebagai salah satu lembaga hak jaminan atas tanah untuk 

pelunasan utang tertentu sebagaimana diuraikan dalam penjelasan UU No. 4 tahun 

1996 mempunyai ciri-ciri antara lain: 

a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada  

pemegangnya. 

b. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu    

berada. 

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak      

ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 

 

Dengan demikian, manfaat adanya Hak Tanggungan adalah memberi kedudukan 

yang diutamakan kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur-Kreditur lain. Kredit 

yang dijamin dengan hak atas tanah tersebut, apabila Debitur tidak lagi mampu 

membayarnya dan terjadi wanprestasi serta kredit menjadi macet, maka pihak 

Kreditur tentunya tidak mau dirugikan dan akan mengambil pelunasan utang 

Debitur tersebut dengan cara mengeksekusi jaminan kredit tersebut dengan cara 

menjualnya secara pelelangan umum. 

Eksekusi merupakan upaya pemenuhan prestasi oleh pihak yang wanprestasi. 

Eksekusi Hak Tanggungan bukanlah merupakan eksekusi riil, akan tetapi yang 

berhubungan dengan penjualan dengan cara lelang obyek Hak Tanggungan yang 

kemudian hasil perolehannya dibayarkan kepada Kreditur pemegang Hak 

Tanggungan, dan apabila ada sisanya dikembalikan kepada Debitur. 
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Eksekusi Hak Tanggungan melalui pelelangan umum sebagaimana diatur 

dalam Pasal 20 ayat 1 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ditentukan: 

Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang 

dibutuhkan dalam peraturan Undang-Undang untuk pelunasan piutang pemegang 

Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada Kreditur- Kreditur lainnya. 

Eksekusi Hak Tanggungan (jaminan), tidak termasuk eksekusi riil, tetapi eksekusi 

yang mendasarkan pada alas hak eksekusi yang bertitel atau irah-irah “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka Sertifikat Hak 

Tanggungan mempunyai titel Eksekutorial. 

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit masih ada 

beberapa kendala yang menjadi hambatan. Debitur pemberi Hak Tanggungan 

mempermasalahkan lelang yang dilakukan Bank Mega terhadap debitur saudara 

Achmad Zuhri, S.H. dan menyatakan pelaksanaan lelang tidak sesuai undang 

undang dan alasan-alasan ini selalu dipakai sebagai alasan menghambat eksekusi 

Hak Tanggungan. Selain itu, dalam praktek sering dijumpai Debitur keberatan dan 

tidak bersedia secara sukarela mengosongkan obyek Hak Tanggungan itu bahkan 

berusaha mempertahankan dengan mencari perpanjangan kredit atau melalui 

gugatan perlawanan eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri yang 

tujuannya untuk menunda eksekusi Hak Tanggungan tersebut, sikap seperti ini 

jelas mengganggu tatanan kepastian penegakkan hukum yang mengakibatkan 

runtuhnya keefektifan jaminan Hak Tanggungan. 

Dalam kasus putusan ini Bahwa terhadap pelelangan tersebut Penggugat 

mengajukan keberatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, dengan dalil 

bahwa Tergugat telah mengabaikan kondisi obyektif ekonomi Makro dan 
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ekonomi Mikro Indonesia yang tak kunjung membaik sampai saat ini, yang telah 

banyak menelan korban baik pengusaha besar maupun pelaku usaha kecil, 

termasuk Penggugat yang merupakan pelaku usaha kecil, serta tidak 

mengindahkan restrukturisasi kredit Penggugat, Namun Penggugat di dalam 

Gugatannya tidak dapat membuktikan dalilnya baik dalam bukti tulis maupun 

dalam bentuk alat lainnya karena untuk melakukan restrukturisasi kredit 

harusnya dibuat permohonan tertulis dari Penggugat disertai adanya alasan-

alasan yang cukup sebagai dasar restrukturisasi kredit dan syarat utama dari 

restrukturisasi kredit adalah pelaku usaha yang masih memiliki prospek usaha 

yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit di restrukturisasi dan 

Penggugat pun tidak dapat membuktikan apakah sebagai pelaku usaha atau 

bukan karena tidak ada satupun bukti tulis maupun bukti lainnya yang 

menerangkan bahwa Penggugat adalah selaku pelaku usaha yang memiliki usaha 

komersial serta usahnya tersebut dalam kondisi yang baik, sehingga apabila 

restrukturisasi kredit dikabulkan oleh Tergugat maka Penggugat selaku debitur 

masih dapat memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. 

Bahwa karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya 

mengangsur pinjaman sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit maka Tergugat 

selaku pemegang Hak Tanggungan mendapat kewenangan dan kuasa tanpa 

persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa Hak Tanggungan untuk menjual 

atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik 

sebagian atau seluruhnya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka perlu adanya perumusan 

masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan 

yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Ketentuan Eksekusi Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang     

    Hak Tanggungan No.4 tahun 1996. 

2.Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara  

    No.35/Pdt.G/2013/PN.MGL. perihal Eksekusi Hak Tanggungan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan Eksekusi Hak Tanggungan menurut     

    Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996. 

2.Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan majelis hakim        

   dalam perkara No.35/Pdt.G/2013/PN.MGL. mengenai eksekusi hak tanggungan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu     

    pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. 

b. Untuk menambah pengembangan ilmu hukum di bidang hukum jaminantentang      

    eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hukum     

    bagi kepentingan Kreditur. 
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2. Manfaat Praktis 

a) Untuk memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan secara langsung      

ataupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai eksekusi Hak 

Tanggungan. 

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi hukum 

perdata Indonesia. 

c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul pada pelaksanaan 

eksekusi Tanggungan sebagai jaminan kredit untuk perlindungan hokum 

bagi kepentingan Kreditur. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai tesis ini, maka penulis 

membuat berikan sistematika penulisan hukum yang akan dibagi menjadi lima 

bab, yaitu : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang 

Jaminan, Perjanjian Kredit, Tinjauan umum tentang Hak Tanggungan dan 

proses pembebanan hak tanggungan dan eksekusi hak tanggungan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian penelitian 

hukum, jenis penelitian, tujuan penelitian, sifat penelitian, cara 
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mengumpul data, bahan-bahan penelitian hukum, analisis data, metode 

penarikan kesimpulan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas ketentuan eksekusi terhadap hak 

tanggungan sebagai jaminan kredit menurut undang-undang hak 

tanggungan dan menganalisis pokok permasalahan kasus Putusan nomor 

35/Pdt/G/2013/PN.MGL. 

BAB V KESIMPULAN 

Dalam bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




