
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya kerap kali terhambat oleh

berbagai masalah, salah satunya adalah keterbatasan dana atau finansial. Masalah

keterbatasan dana tersebut dapat diatasi dengan melakukan peminjaman uang,

baik itu kepada lembaga keuangan, seperti bank, maupun peminjaman kepada

orang perseorangan. Pihak yang meminjam dana atau uang disebut debitor,

sedangkan pihak yang meminjamkan disebut kreditor. Mengenai utang atau

kredit, pengertiannya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang

Republik Indonesia 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), yaitu:

“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 tertentu dengan pemberian bunga.”

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 (selanjutnya disebut UU

Kepailitan), mendefinisikan utang sebagai berikut:
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“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan
dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata
uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di
kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau
undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila
tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat
pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa utang terjadi antara debitor dan kreditor

yang biasanya tertuang dalam sebuah perjanjian utang piutang atau perjanjian

kredit, di mana timbul kewajiban bahwa debitor harus mengembalikan pinjaman

uang tersebut dalam jangka waktu tertentu kepada kreditor.

Perjanjian kredit berkaitan erat dengan jaminan. Jaminan, secara umum,

diartikan sebagai segala harta kekayaan debitor, baik yang sudah ada maupun

yang akan datang, yang dijaminkan bagi perikatan yang dibuat oleh debitor. Hal

tersebut diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(selanjutnya disebut KUHPerdata). Menurut Hartono Hadisoeprapto1, jaminan

adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan

bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang

timbul dari suatu perikatan. Dalam hal demikian, jaminan dianggap memberikan

kepastian bagi kreditor bahwa piutangnya akan dilunasi oleh debitor. Jaminan

dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan

debitor untuk menjamin suatu utang piutang2. Oleh sebab itu, aspek jaminan

1 Hartono Hadisoeprapto. Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Jaminan, (Yogyakarta: Liberty,

1984), hal. 50
2 M. Bahsan. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rejeki Agung, 2002), hal.

148
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dalam suatu hubungan utang piutang merupakan faktor yang begitu penting,

mengingat fungsinya sebagai pembayaran dalam hal debitor wanprestasi.

Hukum perdata mengenal jenis-jenis jaminan, antara lain jaminan

perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah janji atau

kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor, apabila debitor

wanprestasi3. Jaminan kebendaan, yaitu jaminan berupa harta kekayaan dengan

cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik si debitor maupun dari pihak

ketiga, yang fungsinya untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor

yang bersangkutan bila wanprestasi4. Dalam penelitian ini, yang akan dikaji ialah

salah satu jenis jaminan kebendaan, yaitu hak tanggungan.

Hak tanggungan diundangkan dalam 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

(selanjutnya disebut UUHT). Lahirnya UUHT mengakibatkan semua jaminan atas

tanah dan kebendaan lainnya yang berkaitkan dengan tanah tidak lagi dijamin

dengan hipotek. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 57 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 (selanjutnya

disebut UUPA). Hak tanggungan diartikan sebagai 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

3 Djuhaendah Hasan. Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat
pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1996), hal. 19

4 Herowati Poesoko. Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan
Kesesatan Penalaran dalam UUHT), (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2007), hal. 34
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pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain5.

Mengenai hak didahulukan dan kemudahan yang terkandung dalam hak

tanggungan, ditegaskan dalam Pasal 21 UUHT, yaitu apabila pemberi Hak

Tanggungan dinyatakan pailit pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang

melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini.

Ditambahkan pula oleh Mariam Darus Badrulzaman6 bahwa:

”UUHT memberi kedudukan utama (preference) kepada pemegang
Hak Tanggungan. Dalam hal pemberi Hak Tanggungan dinyatakan
pailit, maka pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak separatis,
artinya objek Hak Tanggungan tidak dimasukkan ke dalam harta
pailit. Kepailitan tidak berlaku dalam objek Hak Tanggungan.”

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan bahwa:

”Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang
gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan
atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah
tidak terjadi kepailitan.”

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa kreditor sebagai pemegang hak

tanggungan dapat mengeksekusi objek hak tanggungan ketika debitor wanprestasi.

Hal ini dikarenakan di dalam sertifikat Hak Tanggungan terdapat irah-irah ”DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”7, yang

memiliki kekuatan eksekusi sama seperti putusan pengadilan.

5 UUHT, Pasal 1 angka 1
6 Mariam Darus Badrulzaman. Buku II Kompilasi Hukum Jaminan, (Bandung: Mandar Maju,

2004), hal. 108
7 Penjelasan UUHT Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632 (selanjutnya disebut Penjelasan

UUHT), Penjelasan Umum angka 3 huruf d

 



5

Hak tanggungan, sebagai salah satu jenis hak jaminan kebendaan,

memiliki lembaga yang merupakan keistimewaan. Lembaga istimewa tersebut

adalah parate executie. Parate executie berhubungan erat dengan sifat hak

tanggungan yang mendahulukan dan memudahkan pelunasan hak tagih kreditor

yang memegangnya. Subekti8 menyatakan bahwa parate executie ialah

menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti

tanpa perantaraan hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk

selanjutnya menjual sendiri barang tersebut. Dari pengertian tersebut, maka

tampak jelas bahwa parate executie memberikan posisi yang sangat terlindungi

bagi kreditor sebagai pemegang hak tanggungan. Hal yang mendasari pembuat

undang-undang memberikan kewenangan tersebut bagi pemegang hak

tanggungan, yaitu semata-mata agar ia mendapat kedudukan yang lebih baik bagi

pelunasan piutangnya, sebab seolah-olah debitor telah menyisihkan sebagian atau

seluruh harta kekayaannya untuk membayar utangnya apabila di kemudian hari ia

wanprestasi.

Pengaturan mengenai parate executie dalam hak tanggungan terdapat

dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 6 UUHT, yaitu:

Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT:

“(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual
objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6;”

8 Subekti. Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum dan
Pemecahan Masalah Hukum, (Jakarta: Pengembangan Teknis Yustisial MARI, 1990), hal. 69
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Pasal 6 UUHT:

“Apabila debitor 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.”

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan

untuk menjual jaminan debitor apabila ia wanprestasi, secara langsung tanpa

diperlukan penetapan dari pengadilan.

Namun demikian, parate executie tidaklah absolut. Pasal 27 huruf c

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 (selanjutnya disebut

Permenkeu 2010) mengatur sebagai berikut:

“Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat
Lelang dalam hal:
a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan

belum ada;
b. Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus

Lelang Eksekusi;
c. Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang

eksekusi berdasarkan Pasal 6 UU HT dari pihak lain selain
debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi;

d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita
eksekusi/sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi;

e. Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang
karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan
lelang;

f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli
dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18;

g. Penjual tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang, kecuali lelang
yang dilakukan melalui internet;

h. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

i. Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;
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j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang
tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat
oleh Penjual/Pemilik Barang; atau

k. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang
dilelang.”

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Permenkeu 2010 mengatur sebagai berikut:

“(1) Dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan
dari pihak selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi,
pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari
Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.

(2) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Pengadilan Negeri.”

Pengaturan tersebut menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi pelaksanaan

parate executie dalam hak tanggungan. Hal ini dikarenakan siapa pun, kecuali

debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi, dapat mengajukan perlawanan atau

keberatan atas pelelangan objek hak tanggungan tersebut.

Ketidakpastian hukum dapat mengakibatkan kekacauan di dalam suatu

negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(selanjutnya disebut UUD 1945). Berkenaan dengan negara hukum, Schelterna9

merumuskan pandangannya, yaitu berlakunya asas kepastian hukum menjadi

salah satu unsur pokok dalam suatu negara hukum. Sejalan dengan hal tersebut,

Subekti10 menyatakan bahwa mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan

yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan keadilan bukanlah tujuan

9 B. Arief Sidharta. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, Jentera, Edisi 3 Tahun II, 2004:
124-125

10 C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan ke-8, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), hal. 41
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hukum semata, melainkan hukum juga harus menghasilkan keseimbangan antara

keadilan dengan ketertiban dan kepastian hukum. Ditegaskan pula oleh J. van

Kan11, bahwa menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat adalah tugas

yang dimiliki oleh hukum.

Hukum dapat berbentuk undang-undang, yaitu hukum tertulis yang

merupakan produk legislatif (perundang-undangan) hasil kerja sama antara

pemerintah dengan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat12 (selanjutnya

disebut DPR). Oleh karena terdapat begitu banyak produk hukum tertulis, maka

diaturlah suatu tata urutan yang mengatur hubungan antara peraturan-peraturan

tersebut. Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan13 terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Dalam hubungan antara suatu peraturan perundang-undangan dengan

peraturan perundang-undangan lainnya bukan tidak mungkin terdapat

pertentangan. Kasus berikut dapat dijadikan contoh pertentangan tersebut.

11 Ibid. hal. 45
12 B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 60
13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (selanjutnya
disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Pasal 7 ayat (1)
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Adapun BRI merupakan pemegang hak tanggungan pertama yang

diberikan oleh debitor, PT Palur Raya. Selanjutnya PT Palur Raya telah

dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Semarang No. 05/PKPU/2010/PN. NIAGA. SMG. Jo. No. 15/Pailit/2010/PN.

NIAGA. SMG. tanggal 10 Februari 2011. Oleh karena PT Palur Raya (pailit),

selanjutnya disebut Palur, telah berada dalam keadaan insolvensi, maka BRI

hendak melaksanakan eksekusi objek hak tanggungan Palur yang telah dijaminkan

sebelumnya dengan mengajukan permohonan eksekusi dengan surat No. B.861-

RPK/RPS/04/2011 ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Surakarta. Kepala KPKNL Surakarta menetapkan jadwal pelaksanaan lelang

eksekusi atas aset-aset Palur yang dijaminkan kepada BRI, pada hari Jumat

tanggal 13 Mei 2011. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Surat

Ketetapan Kepala KPKNL Surakarta No. S-85/WKN.09/KNL.02/2011.

Namun demikian, terdapat gugatan yang diajukan oleh salah satu kreditor

dari Palur, yaitu PT Karya Prima. Gugatan resmi telah diajukan PT Karya Prima

ke Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Mei 2011 terdaftar dengan Nomor

Perkara: 75/Pdt.G/2011/PN.Ska. Oleh karena adanya gugatan tersebut, Pejabat

Lelang Kelas I kemudian mengeluarkan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang

pada tanggal 13 Mei 2011. Alasan pembatalan lelang tersebut dikarenakan adanya

ketentuan Pasal 27 huruf c Permenkeu 2010.

Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah, yaitu terdapat suatu celah

untuk kepentingan pihak ketiga dalam pelaksanaan parate executie dalam

eksekusi objek hak tanggungan, di mana hak didahulukan dan kemudahan
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eksekusi objek hak tanggungan berbenturan dengan gugatan pihak ketiga terhadap

objek hak tanggungan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini,

yaitu: bagaimana kaitan antara gugatan pihak ketiga dengan pelaksanaan parate

executie dalam eksekusi objek hak tanggungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas permasalahan yang dikemukakan tersebut, dengan demikian

penulisan skripsi ini bertujuan untuk menelaah kaitan antara gugatan pihak ketiga

dengan pelaksanaan parate executie dalam eksekusi objek hak tanggungan.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis yang mana sedang

berkembang pesat di Indonesia, serta dapat menambah bahan bagi perpustakaan di

bidang ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan dan hukum jaminan.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang kelancaran

pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan. Selain itu, kreditor pemegang hak

tanggungan pun memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dalam rangka

mengeksekusi objek hak tanggungan yang dijaminkan debitor sebagai pelunasan

akibat cidera janji yang dilakukannya.
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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

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan konseptual yang

mendasari penelitian dalam skripsi ini. Terdapat pula uraian secara lebih

mendalam mengenai hukum jaminan, hak tanggungan, asas peraturang

perundang-undangan dan landasan filosofis parate executie dalam eksekusi objek

hak tanggungan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalan skripsi ini, objek penelitian, bahan

hukum, baik itu primer maupun sekunder, dan bahan nonhukum yang menunjang

pembahasan isu hukum, sifat analisis, serta hambatan dan penanggulangan yang

dialami selama penelitian akan diuraikan dalam bab ini.
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BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian berserta

pemecahannya yang dilandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum,

dan peraturan perundang-undangan. Jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus

penelitian dalam skripsi 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.

 


