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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat 

penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.1 Tanah 

mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah mempunyai fungsi 

ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Dalam fungsinya sebagai social 

asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat 

Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah 

merupakan faktor modal dalam pembangunan.2 

Adapun arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara 

sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut di atas mengandung 

maksud bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah 

pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh karena itu dalam pengaturan dan 

                                                             
1 Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005), hal.1. 
2 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Malang: Bayumedia, 

2007), hal.1. 
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pemanfaatannya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat. 

Tanah merupakan permukaan bumi sebagai satuan bidang yang memiliki batas 

tertentu. Di atas bidang tanah tersebut terdapat hak atas tanah baik yang dimiliki secara 

perorangan maupun badan hukum.3 Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diatur tentang hak-hak 

atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negaranya berupa Hak Milik, Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak untuk 

Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut 

di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA sebagai berikut:4 

“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) 
huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah 
pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-
undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat”. 
 
Hak atas tanah yang merupakan hak atas tanah primer adalah Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Hak Milik atas tanah diatur secara 

khusus dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27 UUPA. Pengertian dan sifat Hak Milik 

atas tanah disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, yaitu: “Hak Milik adalah hak 

turun-temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan 

mengingat ketentuan Pasal 6”.5 Hak Guna Usaha diatur secara khusus dalam Pasal 28 

sampai dengan Pasal 34 UUPA. Pengertian Hak Guna Usaha disebutkan dalam Pasal 

                                                             
3 Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta: Visi Media, 2007), hal.5. 
4 Pasal 53 ayat (1) UUPA. 
5 Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2015), hal.37. 
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28 ayat (1) UUPA, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan 

pertanian, perikanan atau peternakan. Jangka waktu Hak Guna Usaha paling lama 35 

tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.6 

 Hak Guna Bangunan diatur secara khusus dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 

40, yang menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu 

paling lama 30 tahun.7 Atas permintaan pemegang haknya, dengan mengingat 

keperluan serta keadaan bangunan-bangunan, jangka waktu tersebut dapat 

diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.8 Hak Pakai diatur secara khusus 

dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPA. Pengertian Hak Pakai disebutkan 

dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA, yaitu:  

“hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung 
oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan 
perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan dalam undang-undang ini”. 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut 

Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), pada Pasal 1 ayat (1) UUHT, ditegaskan: 

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang 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 

                                                             
6 Ibid., hal.47. 
7 Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 

1960, LN No. 21 Tahun 1960, LN. No. 4211, Pasal 35 ayat (1).  
8 Ibid., Pasal 35 ayat (2).  
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dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.” 

Menurut Prof. Boedi Harsono, hak tanggungan berisi kewenangan bagi kreditur 

untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk 

dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cidera 

janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas 

utang debitur kepadanya. Penguasaan hak atas tanah oleh kreditur bukan untuk 

menguasai secara fisik, namun untuk menjualnya jika debitur cidera janji.9 

Pemegang hak jaminan atas tanah sebagai objek jaminan, prosedurnya 

didahului dengan pemberian kredit. Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank 

diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar kembali 

dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara kreditur dan debitur.10 

Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank kepada debitur merupakan salah satu aspek 

yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara 

kreditur dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua 

belah pihak sehubungan dengan pemberian kredit.  

Jasa perbankan dalam membantu bidang perekonomian bukanlah tanpa risiko. 

Risiko usaha yang terjadi di kalangan perbankan justru terutama menyangkut 

pemberian kredit. Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi keyakinan 

bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. 

                                                             
9 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 

97. 
10 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada, 

2000), hal. 1. 
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Jaminan adalah merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu 

kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau 

oleh penjamin debitur. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk 

memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit.  

Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminan, akan dibuat 

perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini 

timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau 

perjanjian kredit. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa adanya perjanjian 

pokoknya. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti 

perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga 

akan berakhir atau hapus. Sifat perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian 

accesoir.  

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang dibuat oleh kreditur 

dengan debitur atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda 

tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan 

kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.11 Dalam 

praktik dijumpai bahwa PT Bank X, Tbk., yang selanjutnya disebut dengan Bank X, 

merupakan salah satu bank swasta nasional yang telah memberikan kredit dengan 

jaminan hak atas tanah kepada debitur. 

                                                             
11 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat 

pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
1996), hal. 236. 
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Pada tahun 2011, Nyonya S sebagai nasabah Bank X melakukan perjanjian 

kredit dengan pihak bank, di mana Nyonya S bertindak sebagai debitur dan untuk 

melakukan tindakan hukum telah mendapat persetujuan dari suaminya, yaitu Tuan T. 

Berdasarkan akta Perjanjian Kredit nomor 28, tanggal 12 Mei 2011 yang dibuat di 

hadapan J, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat, diterangkan bahwa 

debitur untuk keperluan modal kerja telah mengajukan permohonan kepada bank untuk 

memperoleh fasilitas kredit.  

Bank memberikan fasilitas kredit dalam bentuk fasilitas Pinjaman Rekening 

Koran (PRK) sampai jumlah setinggi-tingginya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta 

Rupiah). Fasilitas PRK ini diberikan oleh bank kepada debitur untuk jangka waktu 48 

(empat puluh delapan) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 12 Mei 2011 dan 

karenanya seluruh utang debitur kepada bank harus sudah dibayar lunas oleh debitur 

kepada bank selambat-lambatnya tanggal 12 Mei 2015.  

Untuk menjamin agar debitur membayar utangnya kepada bank menurut 

sebagaimana mestinya, debitur menyediakan dan memberikan jaminan kepada bank 

berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan, seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi, 

sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan 

nomor 2221/Panunggangan Barat, terdaftar atas nama Nyonya S, yang jangka waktu 

Hak Guna Bangunannya akan berakhir pada tanggal 24 September 2024. 

Pemberian jaminannya termuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

Peringkat Pertama yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 
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berwenang berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Peringkat 

Pertama yang dibuat di hadapan J, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta 

Pusat, dalam bentuk in originali tertanggal 12 Mei 2011, nomor 29. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

membahas permasalahan tersebut melalui karya tulis dalam bentuk tesis dengan judul: 

“Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak atas Tanah pada Bank Swasta Nasional 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan”. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, sebagaimana disampaikan di atas, 

maka dapat dirumuskan tiga pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah pada 

Bank Swasta Nasional (Bank X) dan kendala-kendala yang timbul dari 

pelaksanaan perjanjian kredit tersebut? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan hak atas 

tanah pada saat kredit macet? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang diajukan, maka penulisan ini 

bertujuan untuk menjelaskan mengenai: 
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1. Untuk menggambarkan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak 

atas tanah pada Bank Swasta Nasional (Bank X) dan kendala-kendala yang 

terdapat dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. 

2. Untuk menggambarkan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur atas 

jaminan hak atas tanah pada saat kredit macet. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum 

perjanjian, hukum perbankan, hukum jaminan, dan hukum agraria. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang 

berupa masukan bagi Bank Swasta Nasional (Bank X) dan nasabah, Notaris, 

terutama dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak atas 

tanah beserta permasalahan yang dihadapi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan tesis ini maka penulis membuat sistematika 

penulisan hukum yang akan dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum 

tentang Perjanjian Kredit, Jaminan Umum dan Jaminan Khusus, Hak 

atas Tanah dan Hak Tanggungan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian 

penelitian hukum, jenis penelitian hukum, sifat penelitian, cara 

pengumpulan data, bahan-bahan penelitian hukum, analisis data dan 

metode penarikan kesimpulan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalis pokok 

permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan 

hak atas tanah pada Bank Swasta Nasional (Bank X) dan kendala-

kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut dan 

cara penyelesaiannya, serta bentuk perlindungan hukum bagi kreditur 

atas jaminan hak atas tanah pada saat kredit macet. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian ini. 


