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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 

memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, sangat diperlukan dana 

dalam jumlah yang cukup besar, yang sebagian dapat diperoleh melalui kegiatan 

perkreditan. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam 

proses pembangunan, sudah seharusnya pemberi dan penerima kredit, serta pihak 

lain yang terkait, mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan 

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

yang berkepentingan, termasuk saat terjadinya kredit macet atau bermasalah. 

Kredit macet merupakan salah satu risiko dalam bisnis perbankan, kredit 

yang bermasalah akan memberikan efek ganda (multiflier effects) terhadap 

investasi dana, karena dana yang dikreditkan kepada debitur bermasalah 

terlambat kembali atau tidak dapat kembali kepada kreditur, sehingga dana 

tersebut tidak dapat dikreditkan kembali kepada debitur lain yang 

membutuhkannya. 
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Hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pemberian kredit adalah 

perjanjian kredit, karena perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok. 

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (pactum de contrahendo), 

perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang yang merupakan 

pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit tersebut.
1
 

Pada setiap pemberian kredit, umumnya bank akan selalu menanggung 

risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas 

perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut maka diperlukan 

jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Untuk 

memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit pihak bank harus 

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, 

dan prospek usaha dari debitur.
2
 

Dalam hal menjamin pengembalian kredit yang diberikan, maka terhadap 

jaminan atau agunan yang diserahkan oleh debitur haruslah dilakukan pengikatan 

atau pembebanan atas jaminan tersebut, agar kedudukan kreditur menjadi 

didahulukan (preference), salah satu pengikatan jaminan yang berkaitan dengan 

tanah yaitu dengan pembebanan hak tanggungan. 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

                                                             
1
 Untung, H. Budi, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi, 2011), hal. 31. 

2
 Ibid., hal. 54. 
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Nomor 42 (selanjutnya disebut UUHT), disebutkan bahwa lahirnya UUHT 

merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104 (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 51 UUPA 

menyebutkan bahwa, “Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, 

hak guna-usaha dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 

diatur dengan undang-undang.” 

Sejak diundangkannya UUPA sampai dengan lahirnya UUHT terdapat 

jeda lebih dari 35 Tahun, dan selama itu ketentuan Pasal 57 UUPA menjadi 

ketentuan peralihan sebelum terbentuknya Undang Undang mengenai Hak 

Tanggungan, yaitu dengan menggunakan lembaga hipotik dan credietverband 

sebagai lembaga jaminan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Hak 

Tanggungan, diharapkan akan memberikan suatu kepastian hukum tentang 

pengikatan jaminan dengan tanah sebagai agunan.
3
 

Sebelum lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan, Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) melaksanakan eksekusi dengan cara 

sendiri dan hanya didasarkan pada ketentuan yang dibuat khusus untuk itu, yaitu 

tanpa melalui fiat eksekusi oleh pengadilan, yaitu khusus untuk kredit-kredit 

macet dari perbankan negara. Sementara dilain pihak, keadaan menghendaki 

                                                             
3
 A. P. Parlindungan, Komentar Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (U.U. No. 4 Tahun 1996/9 April 1996/L.N. No.42) & 

Sejarah Terbentuknya, (Jakarta: Mandar Maju, 1996), hal. 1.   
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adanya suatu kepastian hak atas suatu jaminan, demikian pula dengan 

pelaksanaan eksekusinya sebagai suatu law enforcement nya. 

Kepastian itu muncul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah (UUHT), dimana Pasal 1 angka 1 UUHT menyebutkan 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 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 dengan tanah itu, untuk 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.” 

Dalam pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 UUHT 

tersebut, telah memberikan suatu hal yang jelas sekali sebagaimana disebutkan 

dalam Penjelasan Umum atas UUHT, nomor 3, yaitu bahwa Hak Tanggungan: 

a. Memberikan kedudukan yang utama atau mendahulu kepada pemegangnya; 

b. Selalu mengikuti objek yang dijamin ditangan siapapun objek itu berada; 

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak 

ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan; dan 

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. 
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Lebih lanjut Pasal 6 UUHT menyebutkan bahwa, “Apabila debitur cidera 

janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek 

Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” 

Hak parate eksekusi pemegang Hak Tanggungan di dalam Pasal 6 UUHT 

diberikan ex lege, sehingga semua permasalahan parate eksekusi yang timbul 

karena sifat-sifat/ciri-ciri kuasa tidak akan muncul lagi. Hak parate eksekusi yang 

diberikan, adalah kewenangan yang bersyarat, artinya baru ada apabila debitur 

sudah wanprestasi.
4
 

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa jika debitur wanprestasi/cidera 

janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan 

umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur 

lain. 

Seperti halnya hipotik dan credietverband, Hak Tanggungan pun 

merupakan perjanjian accessoir pada suatu piutang tertentu, yang tentunya 

sebelum pembebanan atas suatu objek atau jaminan, sebelumnya didahului 

dengan adanya suatu perjanjian utang-piutang, pengakuan hutang atau perjanjian 

lain, maka kelahiran dan keberadaannya Hak Tanggungan ditentukan oleh 

                                                             
4
 J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 308. 
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adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Bahkan dalam perjanjian hutang 

piutang tersebut telah disebutkan adanya janji untuk memberikan Hak 

Tanggungan oleh debitur/pemilik jaminan, sebagaimana juga disebutkan dalam 

pasal 10 ayat (1) UUHT yang berbunyi sebagai berikut:
5
 

“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak 

Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang dituangkan di 

dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang 

bersangkutan atau perjanjian yang menimbulkan hutang tersebut.” 

Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam 

pelaksanaan eksekusinya jika debitur cidera janji. Pada sertifikat Hak 

Tanggungan dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, untuk memberikan 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Dengan adanya titel eksekutorial seharusnya itu menjadi jaminan bagi 

pihak kreditur bahwa piutangnya dapat dilunasi dengan cara mengeksekusi hak 

tanggungan tersebut, namun pada kenyataannya ada beberapa hal yang 

menghambat pelaksanaan titel eksekutorial yang biasanya datang dari pihak 

debitur, namun dalam kenyataannya ada juga pihak kreditur yang tidak 

melaksanakan eksekusi hak tanggungan tersebut, walaupun telah memenuhi 

syarat-syarat untuk dilaksanakannya eksekusi hak tanggungan seperti telah 

                                                             
5
 H. Budi Untung, Op. Cit., hal. 82. 
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masuk kategori kredit macet dan/atau bermasalah berdasarkan perjanjian kredit 

yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan pihak debitur. 

Pada Putusan Pengadilan Negeri KL.I Bandung Nomor 

59/Pdt/G/2011/PN.BDG jo. Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 

221/Pdt/2012/PT.Bdg jo. Mahkamah Agung Nomor 3525 K/Pdt/2012 jo.  

Mahkamah Agung Nomor 162/PK/Pdt/2016, dalam perkara antara PT. Bank 

Perkreditan Rakyat Daya Lumbung Asia dengan Ny. Nani Hartini (istri/salah 

satu ahli waris dari almarhum debitur), Pihak Bank selaku kreditur preference 

justru tidak melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan walaupun debitur telah 

masuk dalam kategori kredit macet dan/atau bermasalah pada saat kredit berjalan 

beberapa bulan, bahkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit, utang 

dan bunga atas pinjaman debitur tersebut tetap dihitung secara kumulatif tanpa 

dilaksanakannya eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan. Sampai pada saat 

debitur meninggal dunia, pihak keluarga debitur berniat untuk menyelesaikan 

utang debitur, namun pihak bank memberitahukan pihak keluarga debitur (ahli 

waris dari debitur) untuk melakukan pembayaran atas seluruh bunga dan 

pinjaman debitur yang belum dilunasi, atau pihak bank akan melaksanakan 

eksekusi jaminan dengan nilai tagihan utang dan bunga yang berkali-kali lipat 

dari nilai pinjaman pokok nya. Dilain hal, nilai tanggungan yang di ikat dalam 

Akta Pemberian Hak Tanggungan tidak mencukupi untuk melunasi utang dan 

bunga yang dihitung sepihak oleh pihak bank karena nilai utang dan bunganya 

sudah berkali-kali lipat dari nilai pinjaman yang diberikan. 
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Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri KL. I 

Bandung Nomor 59/Pdt/G/2011/PN.BDG bahwa almarhum Drs. Bambang Surya 

selaku debitur, semasa hidupnya pernah meminjam uang kepada BPR Daya 

Lumbung Asia selaku kreditur sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 

juta rupiah) untuk menambah modal usaha, berdasarkan pinjaman aksep PA 

Nomor 3/I/00998/PA/E/2002 tanggal 25 Januari 2002, untuk jangka waktu 6 

bulan, yang artinya berakhir pada tanggal 25 Juli 2002, dengan bunga pinjaman 

sebesar 3% per bulan atau 36% per tahun, dengan menyerahkan 8 buah barang 

jaminan kepada pihak Kreditur, terhadap salah satu jaminan yakni Sertifikat Hak 

Milik Nomor 1469 Kelurahan Sekejati luas 131 m2 atas nama Nani Hartini telah 

dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan sampai dengan jumlah                                

Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pada saat jangka 

waktu perjanjian berakhir, yakni pada tanggal 25 Juli 2002, pihak kreditur telah 

melakukan teguran kepada debitur karena belum melunasi hutangnya, namun 

hingga bulan Oktober 2002 debitur tetap tidak dapat melunasi sisa hutangnya 

kepada kreditur, dengan jumlah hutang pokok dan bunga per 25 Oktober 2002 

adalah sebesar Rp. 261.297.618,- (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus 

sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas rupiah). 

Setelah memberi teguran selama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa 

pinjaman, yakni hingga tanggal 25 Oktober 2002, pihak bank tidak juga 

menggunakan hak nya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang 

No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sampai pada tanggal 3 April 2006, 
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debitur meninggal dunia. Setelah meninggalnya debitur, ahli waris memiliki niat 

baik untuk melunasi seluruh hutang debitur akan tetapi niat baik tersebut selalu 

dimanfaatkan dengan menaikan jumlah perlunasan hutang hingga berkali-kali 

lipat dari jumlah pokok hutang debitur. Pada tahun 2011 menurut pihak kreditur, 

hutang dan bunga telah berjumlah Rp. 1.273.149.545,- (satu miliar dua ratus 

tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh 

lima rupiah) dan itu merupakan keringanan karena menurut perhitungan pihak 

kreditur, per Juni 2008 hutang dan bunga yang harus dibayarkan adalah sebesar 

Rp. 1.988.896.951,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta 

delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah). 

Karena merasa diperlakukan tidak adil dan dirugikan, ahli waris akhirnya 

memutuskan untuk menggugat kreditur ke pengadilan pada tahun 2011.     

Keberadaan Hak Tanggungan seharusnya memberikan jaminan kepastian 

hukum bagi pihak-pihak yang terkait, baik bagi kreditur, debitur, maupun pihak 

lain yang terkait. Hak Tanggungan memberikan kedudukan diutamakan bagi 

pemegangnya, mengikut objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu 

berada, memenuhi asas spesialitas dan publisitas, serta memberikan kemudahan 

dalam pelaksanaan eksekusinya.
6
 Namun, akan menjadi ketidakadilan bagi 

debitur maupun keluarganya, yang telah beritikad baik untuk menyelesaikan 

utang dari debitur, terlepas dari kelalaian atau ketidakmampuan debitur dalam 

melunasi kewajibannya pada saat perjanjian kredit berjalan, apabila pihak bank 

                                                             
6
 Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 98. 
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selaku kreditur Pemegang Hak Tanggungan yang mempunyai hak untuk menjual 

obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, tidak 

melaksanakan kewenangannya pada saat pinjaman debitur telah memenuhi 

kategori kredit macet, melainkan terus menghitung utang dan bunga nya secara 

kumulatif bahkan setelah jangka waktu perjanjian kredit tersebut berakhir. 

Bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk 

menelitinya judul: 

“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Hal Tidak Dilaksanakannya 

Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Kreditur (Studi Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 162/PK/Pdt/2016).” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dalam 

penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana undang-undang Hak Tanggungan memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum bagi debitur, dalam hal tidak dilaksanakannya eksekusi Hak 

Tanggungan oleh kreditur ketika terjadinya wanprestasi? 

2. Bagaimana kedudukan kreditur preference dalam Hak Tanggungan apabila 

kreditur tidak melaksanakan eksekusi atas Hak Tanggungan sampai dengan 

berakhirnya jangka waktu perjanjian kredit yang telah disepakati? 
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1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Di dalam penulisan ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai 

oleh penulis, yaitu : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana undang-undang Hak 

Tanggungan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada 

debitur apabila eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan tidak dilakukan 

oleh pemegang hak tanggungan ketika terjadinya wanprestasi. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat dari tidak 

dilaksanakannya eksekusi Hak Tanggungan terhadap kedudukan kreditur 

preference, apabila eksekusi Hak Tanggungan tidak dilaksanakan sampai 

dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kredit yang telah disepakati. 

2. Kegunaan Penelitian. 

Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis 

kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh penulis maupun praktis 

kepada para praktisi hukum. 

a. Secara teoritis:  

Kegunaan dari penulisan ini adalah agar penulisan ini dapat berguna 

dan bermanfaat bagi setiap pembacanya dan khususnya bagi penulis yaitu 

agar dapat menambah pengetahuan mengenai hak tanggungan dan 

pelaksanaan eksekusinya yang dipelajari di dalam hukum jaminan. 
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b. Secara praktis: 

1) untuk dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan dapat digunakan 

sebagai referensi mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada debitur apabila eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan tidak 

dilaksanakan ketika terjadinya wanprestasi. 

2) untuk dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan dapat digunakan 

sebagai referensi mengenai kedudukan Bank sebagai Kreditur 

Preference dalam APHT, apabila kreditur tidak melaksanakan eksekusi 

Hak Tanggungan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian 

kredit yang telah disepakati. 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I     Pendahuluan 

Didalam bab ini penulis akan memaparkan uraian mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini tersusun atas teori-teori yang merupakan dasar-dasar 

pemikiran, landasan konseptual, yang akan penulis gunakan dalam 

menjawab permasalahan. 
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BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian, jenis dan cara 

perolehan sumber-sumber bahan penelitian, metode pendekatan, serta 

metode analisis. 

BAB IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisikan uraian secara mendalam atas permasalahan dalam 

penelitian ini yakni mengenai perlindungan dan kepastian hukum 

kepada debitur apabila eksekusi Hak Tanggungan atas jaminan tidak 

dilakukan oleh pemegang hak tanggungan ketika terjadinya 

wanprestasi, dan akibat dari tidak dilaksanakannya eksekusi Hak 

Tanggungan terhadap kedudukan kreditur preference apabila eksekusi 

Hak Tanggungan tidak dilaksanakan sampai dengan berakhirnya 

jangka waktu perjanjian kredit yang telah disepakati, sehingga dapat 

menjawab permasalah yang dirumuskan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Merupakan bab penutup yang merupakan bagian akhir yang berisikan 

tentang kesimpulan dan saran dari penulis atas hasil penelitian yang 

diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang 

dirumuskan.    

 

 




