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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Rumah tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi 

oleh setiap manusia demi kelangsungan hidupnya karena rumah tinggal tidak 

hanya berfungsi sebagai tempat untuk berteduh dan beristirahat melainkan juga 

untuk melindungi manusia dari ancaman luar atau kondisi alam sekitarnya, seperti 

orang lain yang berniat buruk atau binatang buas atau cuaca yang ekstrem. 

Dengan adanya kebutuhan tersebut, maka kehidupan manusia tidak terlepas dari 

bidang tanah yang di atasnya akan atau telah didirikan bangunan yang 

diperuntukkan sebagai tempat tinggal manusia tersebut.  

 Seperti yang kita ketahui bahwa setiap tahunnya seiring dengan 

berkembangnya dengan pesat jumlah penduduk di dunia, begitu pula dengan 

populasi di Indonesia. Menurut sumber Worldometers, suatu situs independen 

yang kredibel mengenai populasi dunia yang diolah oleh tim peneliti gabungan 

dari berbagai negara, Indonesia menempati peringkat ke empat negara paling 

padat penduduk di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, dengan jumlah 

penduduk sebanyak 266,7 (dua ratus enam puluh enam koma tujuh) juta jiwa di 

tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan sebanyak 269 (dua ratus enam puluh 

sembilan) juta jiwa di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas).1 Hanya dalam kurun 

waktu 1 (satu) tahun dapat terlihat pertumbuhan populasi yang signifikan 

sehingga meningkat pula kebutuhan untuk rumah tinggal sebagai salah satu 

                                                           
1 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-

jiwa-terbesar-keempat-dunia diakses pada tanggal 10 September 2019. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia
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kebutuhan pokok manusia. Tanpa rumah tinggal yang layak manusia dapat 

mengalami kesulitan bertahan hidup dan karenanya manusia harus berusaha dan 

bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Walaupun rumah tinggal 

merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling mendasar, saat ini masih 

banyak di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak mampu untuk memiliki 

rumah pribadi karena terbatasnya pendapatan yang dihasilkan sedangkan untuk 

membeli rumah atau satuan rumah susun dibutuhkan biaya yang jumlahnya relatif 

besar, namun demikian, hal ini tidak mengurangi banyaknya permintaan akan 

tempat tinggal. 

 Maraknya permintaan tempat tinggal baik yang berupa rumah atau satuan 

rumah susun oleh masyarakat Indonesia telah mendorong perkembangan 

perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan rumah atau rumah susun atau 

yang kita kenal dengan sebutan perusahaan pengembang atau developer. Dalam 

rangka untuk membantu memenuhi kebutuhan primer atau mempermudah 

masyarakat dalam mewujudkan keinginan mereka untuk memiliki rumah atau 

satuan rumah susun, serta tentunya untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang 

akan atau telah dibangunnya, developer pada umumnya menyediakan berbagai 

program, seperti memberikan pinjaman berupa fasilitas Kredit In House kepada 

calon pembeli atau mengadakan kerjasama dengan bank agar calon pembeli dapat 

memperoleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan 

Apartemen (KPA) untuk maksudnya tersebut.  

 Secara umum, pengertian Kredit In House adalah skema mekanisme 

pembayaran rumah kepada developer dengan cara mengangsur atau merupakan 

pembelian rumah dengan mencicil secara tunai ke developer, di mana perjanjian 
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jual beli rumah hanya melibatkan pihak pembeli dan developer, sama sekali tidak 

melibatkan bank. Metode ini biasanya lebih diminati oleh masyarakat menengah 

ke atas karena cicilannya yang lumayan tinggi yang dihitung dari harga rumah 

dibagi dengan lamanya masa cicilan yang biasanya tidak panjang.2 

 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) 

secara umum dapat diartikan sebagai pinjaman yang diberikan bank kepada calon 

debitur untuk membeli rumah atau unit rumah susun dengan objek tersebut 

sebagai jaminan atau agunan. Berbeda dengan Kredit In House yang hanya 

melibatkan pembeli dan developer, dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau 

Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) yang terlibat adalah pihak pembeli sebagai 

pemilik dan/atau debitur, developer sebagai pihak penjual dan bank sebagai 

kreditur.  

 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

menyatakan bahwa : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”3 

Pada dasarnya, bank adalah lembaga perantara antara sektor yang kelebihan dana 

(surplus) dan sektor yang kekurangan dana (minus). Dewasa ini, seiring dengan 

meningkatnya peredaran uang dan bertambahnya kesadaran masyarakat untuk 

menyimpan uang pada bank, baik pada Bank Pemerintah maupun Bank Swasta, 

                                                           
2 https://www.moneysmart.id/apa-itu-beli-rumah-kredit-inhouse-bagaimana-prosedurnya/ diakses 

pada tanggal 30 Agustus 2019. 
3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN No. 182 Tahun 1998, Pasal 1 angka 2. 

https://www.moneysmart.id/apa-itu-beli-rumah-kredit-inhouse-bagaimana-prosedurnya/
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dengan simpanan berupa Giro, Deposito Berjangka, Sertipikat Deposito, 

Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu telah  

mengakibatkan meningkatnya dana yang terserap oleh bank. Dana yang terserap 

tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada 

masyarakat yang membutuhkannya.  

 Untuk pinjaman yang diajukan oleh calon debitur, bank tidak dengan 

serta merta mengabulkannya karena terhadap setiap permohonan kredit akan 

dilakukan analisis oleh para analist kredit, salah satunya dengan menggunakan 

kriteria 5Cs atau The Five C’s yang meliputi : Character atau penilaian terhadap 

sifat pemohon kredit melalui data yang telah diperoleh oleh Bank atau melalui 

wawancara untuk mengetahui lebih terperinci karakter yang sesungguhnya dari 

calon debitur tersebut; Capacity dimana bank akan mencoba untuk menilai apakah 

permohonan kredit yang diajukan adalah rasional atau tidak berdasarkan 

kemampuan yang ada pada calon debitur tersebut dengan cara membandingkan 

antara sumber pendapatan pemohon kredit dengan kebutuhannya sehari-hari; 

Capital atau modal yang penting bagi Bank, khususnya untuk kredit dengan 

jumlah yang cukup besar karena menjadi pertanyaan, apakah dengan modal yang 

ada, debitur dapat membayar kembali kredit yang diberikan sehingga perlu dikaji 

ulang potensi dari modal yang ada;  Collateral atau jaminan yang diberikan oleh 

calon debitur perlu diperhatikan apakah nilainya sebanding dengan jumlah 

permohonan kredit yang diajukan karena apabila debitur menjadi macet, maka 

jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi kreditnya; yang terakhir adalah 

Condition of Economy atau kondisi ekonomi pada waktu permohonan kredit 
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diajukan, dimana perlu dinilai apakah situasi dan kondisi ekonomi pada waktu itu 

memungkinkan untuk pemberian kredit kepada si pemohon.4  

 Setelah selesai proses analisis dan oleh bank dinilai telah memenuhi 

syarat, maka kepada calon debitur tersebut akan diberikan fasilitas pinjaman 

(kredit). Fasilitas kredit yang telah disetujui dapat dicairkan oleh Bank setelah 

Debitor menandatangani akta Perjanjian Kredit yang memuat jenis dan macam 

kredit, jumlah kredit, provisi, bunga dan biaya administrasi serta jaminan kredit. 

 Dalam hal pembelian rumah secara kredit dari bank, pembeli (debitur) 

melakukan pemesanan rumah atau unit rumah susun kepada penjual (developer) 

dan membayar uang muka atau downpayment sebagai tanda jadi langsung kepada 

developer, sedangkan untuk sisanya, pembeli (debitur) mengajukan kredit atau 

pinjaman kepada bank (kreditur) yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama (PKS) 

dengan developer, sehingga pada saat permohonan kredit disetujui oleh bank, 

dana yang cair akan dibayarkan kepada developer sebagai pelunasan pembelian 

rumah atau unit rumah susun tersebut.  

 Setelah permohonan kredit disetujui oleh bank, maka proses selanjutnya 

adalah penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara pembeli 

(debitur) dengan developer, penandatanganan Akta Perjanjian Kredit (di bawah 

tangan ataupun notariil) antara debitur dan bank (kreditur) serta diikuti dengan 

penandatanganan Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Menjual antara debitur atau 

pemilik rumah atau satuan rumah susun dengan bank sebagai kreditur.  

 Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem 

                                                           
4 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung : Mandar Maju, 2008, hal 68-69.   
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Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah (Permen PUR No 11/2019) menyatakan 

bahwa : 

“1. Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli yang selanjutnya disebut 

Sistem PPJB adalah rangkaian proses kesepakatan antara setiap 

orang dengan pelaku pembangunan dalam kegiatan pemasaran yang 

dituangkan dalam perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian 

pengikatan jual beli sebelum ditandatangani akta jual beli. 

  2. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara 

pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli 

rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku 

pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam 

proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang 

dinyatakan dalam akta notaris” 5 

 

Alasan mengapa yang ditandatangani adalah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

adalah karena biasanya rumah atau satuan rumah susun yang dibeli yang juga 

merupakan objek jaminan Perjanjian Kredit tersebut dalam kondisi belum selesai 

dibangun atau dokumen-dokumen seperti sertipikat tanah, PBB (Pajak Bumi dan 

Bangunan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) masih berupa induk atau belum 

dipecah, sehingga belum dapat dilaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli 

serta proses baliknama dan pada objek jaminan kredit tersebut belum dapat 

dibebankan Hak Tanggungan. 

 Pengertian mengenai Hak Tanggungan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) adalah : 

 “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 

                                                           
5 Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 

Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, LN No. 777 Tahun 2019, Pasal 1 angka 

1. 
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merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain.”6 

 

Karena objek jaminan kredit yang diikat dengan PPJB tersebut belum dapat 

dibebankan hak tanggungan, maka bank kemudian memberikan order kepada 

notaris untuk dibuatkan Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Menjual guna 

menjamin pembayaran kembali dengan baik kredit yang telah dikucurkan oleh 

pihak bank kepada debitur. 

 Bank sebagai badan usaha yang memberi kredit kepada debitur selalu 

melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang 

bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun 

sebagian akan menjadi kerugian bagi bank dan kerugian dalam jumlah yang besar 

tentu akan mempengaruhi tingkat kesehatan serta kelanjutan usaha bank. Oleh 

karena itu, sekecil apapun kredit yang diberikan kepada debitur, harus tetap 

diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.  

 Secara umum pengamanan kredit dapat dilakukan melalui tahap analisis 

kredit dan melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku mengenai jaminan 

kredit. Jaminan kredit dapat berupa:7 

1. Jaminan Perseorangan atau dalam istilah hukum disebut Persoonlijke 

Zekerheid. Jaminan perseorangan menimbulkan hak-hak perseorangan 

sehingga terdapat hubungan hukum secara khusus antara kreditor dan orang 

yang menjamin pelunasan utang debitor. Perjanjian perseorangan ini adalah 

                                                           
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, (LN No. 42 Tahun 

1996; TLN 3532), Pasal 1 Angka 1. 
7 J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hal 

54.   
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perjanjian accesoir, yaitu perjanjian yang lahir atau adanya, berpindahnya 

dan berakhirnya atau hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya. 

2. Jaminan Kebendaan atau dalam istilah hukum disebut Zakelijke Zekerheid. 

Jaminan ini merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu, berupa bagian 

dari harta kekayaan debitor atau penjamin, sehingga memberikan 

kedudukan preference atau diutamakan kepada satu kreditor daripada 

kreditor lainnya atas benda tersebut. Jadi apabila debitor wanprestasi (kredit 

macet), ada benda yang secara khusus disediakan untuk dijual oleh Kreditor 

agar dapat melunasi utang Debitor tersebut. Jaminan kebendaan terdiri dari : 

 a.  Benda tetap atau tidak bergerak seperti tanah dan benda-benda lainnya 

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, seperti 

bangunan dan benda-benda di atas tanah yang tidak mudah dipindah-

pindahkan. Benda tetap ini dijadikan jaminan dengan dibebani Hak 

Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan beserta benda-benda lain yang terdapat di 

atasnya. 

 b.  Benda bergerak seperti kendaraan bermotor roda dua (motor), 

kendaraan bermotor roda empat (mobil), mesin-mesin, piutang dagang 

(tagihan), dan persediaan barang dagangan (stok) yang dapat dijadikan 

jaminan dengan dibebani Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan 

benda bergerak berupa saham perseroan dibebani dengan Jaminan 

Gadai. 
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 c.  Benda bergerak dengan ukuran isi kotor 20 m3 (dua puluh meter 

kubik) seperti kapal laut, kapal motor, tongkang dan kapal sejenis 

dapat dijadikan jaminan dengan dibebani Jaminan Hipotik. Pada 

Grosse Akta Pendaftaran Kapal umumnya tertera Gross Tonage (GT) 

dan isi kotor 20 m3 (dua puluh meter kubik) setara dengan GT-7. 

 d.  Benda yang didirikan di atas alas hak milik pihak lain, seperti 

bangunan yang didirikan di atas tanah Hak Milik atau Hak Guna 

Bangunan, dimana pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah subjek 

yang berbeda, maka atas bangunannya dapat dibebani Jaminan 

Fidusia. 

 e.  Hak Jaminan atas Resi Gudang.  

 

 Idealnya, untuk beragam fasilitas kredit yang disediakan bank, jaminan 

kredit yang biasa digunakan adalah sebagaimana tersebut di atas, namun dalam 

praktek perkreditan yang dilakukan oleh sebagian perbankan yang dikarenakan 

ketatnya persaingan antar bank, khususnya untuk jenis fasilitas Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), bank dapat memberikan 

kredit kepada debitur yang membeli rumah untuk tempat tinggal atau rumah toko 

(ruko) untuk tempat tinggal dan usaha atau rumah susun (apartemen) meskipun 

sertipikat hak atas tanah belum terbit, dengan syarat sudah ada sertipikat induk 

meskipun belum dipecah dan konsumen tersebut membelinya pada perusahaan 

pengembang (developer) yang sudah menjalin kerjasama dengan bank pemberi 

kredit serta developer memberikan jaminan untuk membeli kembali objek tersebut 

(Buyback Guarantee). Adapun maksud dari pemberian dan pencairan kredit 
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tersebut adalah agar calon debitur tidak jatuh ke tangan atau beralih ke Bank lain. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, sebagai jaminan atas Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dibuat suatu perjanjian 

dalam bentuk Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Menjual sebagai jaminan yang 

bersifat sementara sambil menunggu terbitnya sertipikat pecahan atas bidang 

tanah yang menjadi objek jaminan, yang diharapkan oleh bank pemberi kredit 

dapat diselesaikan dalam jangka waktu singkat, yaitu sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) 

bulan. Tetapi dalam prakteknya sebagian besar dari proses pemecahan sertipikat 

atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun membutuhkan 

waktu yang panjang, ada yang terbit di atas 1 (satu) tahun atau bahkan lebih lama, 

padahal selama sertipikat pecahannya belum terbit maka belum dapat dibuatkan 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). 

 Walaupun hanya berupa bentuk jaminan yang bersifat sementara dari 

pemilik objek jaminan kepada bank sambil menunggu pemecahan sertipikat 

selesai dilakukan, Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Menjual tersebut tetap 

dianggap berlaku seperti jaminan biasa pada umumnya oleh pihak bank, maka 

menurut peraturan yang berlaku, objek jaminan tidak boleh menjadi haknya 

kreditur, namun pada kenyataannya, disebutkan di dalam Akta Pengoperan Hak 

Dan Kuasa Menjual bahwa :  

 “1. Segala sesuatu yang dioperkan dan diserahkan tersebut mulai tanggal 

hari ini menjadi hak “Kreditur” dan mulai hari ini juga maka segala 

hak-hak “Pemilik” yang timbul dari akta Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli tertanggal … nomor …, yang dibuat dihadapan Notaris, tersebut 

di atas, diperoleh dan menjadi hak “Kreditur. 

  2. Segala sesuatu yang dioperkan dan diserahkan tersebut pindah 

kepada “Kreditur” menurut keadaan pada hari ini.” 
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Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kajian Mahkamah Agung yang 

menyatakan bahwa : 

“Sebagaimana diketahui, maka dalam pasal 1178 BW dinyatakan batal 

segala janji dengan mana Kreditor dikuasakan untuk memiliki benda 

yang dihipotikkan. Larangan memiliki benda jaminan ini terdapat juga 

dalam hal gadai (pasal 1154 ayat (1))”8  

 

Prinsip jaminan tersebut di atas sama dengan yang terkandung dalam Pasal 12 

Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu Hak Tanggungan berisi hak untuk 

melunasi utang dari hasil penjualan benda jaminan dan bukan memberikan hak 

bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan tersebut. Dengan demikian jaminan 

kredit tersebut sesuai dengan fungsi dari jaminan kredit perbankan, yaitu : 9 

1. Jaminan Kredit Sebagai Pengamanan Pelunasan Kredit  

 Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat 

disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi : 

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak 

bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di 

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan.”10 

 

                                                           
8 Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penemuan Hukum Dan 

Pemecahan Masalah Hukum, Jakarta : Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung 

Republik Indonesia, 1991, hal 12. 
9 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 2012, Cetakan ke 3, hal 103-106.  
10 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131. 
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sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank 

untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitor ingkar janji kepada 

bank. Bila di kemudian hari debitur ingkar janji, yaitu tidak melunasi 

utangnya kepada bank sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, maka akan 

dilakukan pencairan (penjualan) atas objek jaminan kredit yang 

bersangkutan. Hasil pencairan jaminan kredit tersebut selanjutnya 

diperhitungkan oleh bank untuk pelunasan kredit debitur yang telah 

dinyatakan sebagai kredit macet. 

Cara pencairan jaminan kredit tersebut wajib dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini cara pencairan jaminan kredit 

terkait dengan berbagai hal, antara lain kepada pengikatannya melalui 

lembaga jaminan atau tidak melalui lembaga jaminan, kemauan debitur 

untuk bekerja sama dengan bank, bentuk dan jenis jaminan kredit, 

kemampuan bank untuk menangani pencairan jaminan kredit dan 

sebagainya. 

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru 

akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama 

kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan 

kreditnya. Dalam hal ini jaminan kredit akan dikembalikan kepada debitur 

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit. 

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit sangat 

berkaitan dengan kepentingan bank yang menyalurkan dananya kepada 

debitur yang sering dikatakan mengandung risiko. Dengan adanya jaminan 

kredit yang dikuasai dan diikat bank sesuai dengan ketentuan hukum yang 
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berlaku, pelaksanaan fungsi tersebut akan terlaksana pada saat debitur 

ingkar janji. 

2. Jaminan Kredit Sebagai Pendorong Motivasi Debitur 

Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang 

dilakukan oleh pihak bank, tentunya mengakibatkan debitur yang 

bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan 

mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar 

hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus 

dicairkan oleh bank. 

Umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan interen masing-masing 

bank, nilai jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank lebih besar 

bila dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan bank kepada debitur 

yang bersangkutan. Hal ini memberikan motivasi kepada debitur untuk 

menggunakan kredit sebaik-baiknya, melakukan kegiatan usahanya secara 

baik, mengelola kondisi keuangan secara hati-hati sehingga dapat segera 

melunasi kreditnya agar dapat menguasai kembali hartanya. Tidak dapat 

dipungkiri siapapun juga pasti tidak ingin kehilangan hartanya atau asetnya 

karena merupakan sesuatu yang dibutuhkan, yang mempunyai nilai-nilai 

tertentu atau disayangi. 

3. Fungsi Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Ketentuan Perbankan 

Selain fungsi jaminan kredit sebagaimana dikemukakan di atas, 

penguasaan dan pengikatan jaminan kredit secara sempurna terkait pula 

dengan ketentuan lainnya di bidang perbankan. 
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Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari 

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penilaian agunan sebagai faktor 

pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), 

persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara 

pemberian tambahan fasilitas kredit, penilaian terhadap jaminan kredit 

dalam rangka manajemen risiko kredit dan sebagainya.  

 

Keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari berbagai peraturan 

perundang-undangan tentang perbankan seperti yang tersebut di atas merupakan 

fungsi lain dari jaminan kredit dan mendukung keharusan penilaian jaminan kredit 

secara lengkap oleh Bank sehingga dapat menjadi jaminan yang layak dan 

berharga. 

Dalam praktek akhir-akhir ini karena perekonomian agak lesu, banyak 

perkara kredit bank yang masuk ke Pengadilan, namun yang melakukan gugatan 

bukanlah pihak perbankan, melainkan pihak debitur dan yang seringkali 

dipermasalahkan adalah masalah jaminan kredit. Kekhawatiran ini dikemukakan 

oleh Retnowulan Sutantio dalam tulisannya mengenai “Beberapa Masalah Yang 

Berhubungan Dengan Jaminan Kredit Dan Pelaksanaan Eksekusi”, yaitu : 

“Sudah menjadi rahasia umum, bahwa betapapun telitinya pihak Bank 

pemberi kredit dalam menilai debitor sebelum kredit disetujui dan 

diberikan, terutama mengenai jaminan yang diberikan oleh pihak debitor, 

meskipun azas 5C diterapkan dengan murni dan konsekuen, dalam 

praktek banyak terjadi kredit macet. Sebenarnya azas 5C untuk menilai 

debitor dan menentukan besarnya kredit yang akan diberikan, yaitu 

capital, capacity, condition of economy, character dan collateral cukup 

menjamin, bahwa kredit yang diberikan oleh Bank akan dikembalikan 

oleh debitor tepat pada waktunya. Pada umumnya titik kelemahan pihak 

Bank adalah dalam menilai azas yang terpenting dari azas 5C, yaitu 
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collateral, justru oleh karena pengetahuan pihak Bank mengenai ilmu 

hukum perdata, terutama mengenai lembaga jaminan kredit, lembaga sita 

dan eksekusi, serta seluk beluknya yang betul-betul rumit, kurang baik, 

bahkan kadang-kadang kurang sekali. Kesalahan yang tidak disengaja, 

yang semula nampaknya tidak berarti, dalam praktek dapat menjadi 

kerikil tajam, yang dapat berakibat fatal terhadap pengembalian kredit, 

terhambatnya bahkan kadang-kadang tidak dapat terlaksananya eksekusi, 

yang memusingkan pihak Bank dan menambah beban pemikiran bagi 

para hakim di Indonesia. Tidak jarang terjadi, bahwa oleh karena 

eksekusi macet, yang disebabkan oleh karena ulah debitor, Pengadilan 

Tinggi sebagai kawal depan dan Mahkamah Agung sebagai puncak 

lembaga peradilan di Indonesia, ikut dibuat sibuk dalam memberikan 

petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi di 

daerahnya.”11 

 

 

Dari apa yang menjadi kekhawatiran tersebut di atas, maka penulis ingin 

meneliti lebih lanjut mengenai Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Menjual yang 

oleh pihak bank pemberi kredit dianggap sebagai jaminan untuk dibayarnya 

dengan baik kredit yang telah diberikan kepada debitur,  yang sudah tentu banyak 

kelemahan-kelemahannya baik dari segi isi aktanya maupun cara eksekusinya dan 

menyusunnya dalam tesis yang berjudul : “KEDUDUKAN AKTA 

PENGOPERAN HAK DAN KUASA MENJUAL ATAS TANAH DAN 

BANGUNAN YANG BELUM TERBIT SERTIPIKAT PECAHANNYA 

SEBAGAI JAMINAN BANK”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam tesis ini adalah: 

 1.  Bagaimana calon debitur dapat memperoleh fasilitas Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) 

                                                           
11 Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op. Cit., hal 53.  
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dari bank sebelum dilaksanakan Jual Beli antara calon debitur 

dengan pengusaha pengembang atau developer. 

 2. Bagaimana kedudukan Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Menjual 

atas tanah dan bangunan yang belum terbit sertipikat pecahannya 

yang dibuat antara pemilik dan/atau debitur dengan bank pemberi 

fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan 

Apartemen (KPA). 

 3. Bagaimana penyelesaian pelaksanaan Akta Pengoperan Hak Dan 

Kuasa Menjual dalam hal debitur wanprestasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penulisan tesis ini bertujuan: 

 1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Akta Pengoperan Hak 

Dan Kuasa Menjual dapat dibenarkan oleh sistem hukum jaminan.   

 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah isi dari Akta 

Pengoperan Hak Dan Kuasa Menjual merupakan suatu perjanjian 

yang sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata serta melakukan analisis terhadap isi dari akta yang dianggap 

jaminan sementara kredit bank sampai pelaksanaan eksekusi dengan 

menggunakan Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Menjual serta 

hambatan-hambatannya yang mungkin terjadi; kemudian 

mengusulkan alternatif yang tidak bertentangan dengan Undang-

Undang.  
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 3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa saja yang 

dilakukan oleh bank pemberi kredit dalam menerima tanah Hak 

berikut bangunan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang 

sertipikat haknya belum terbit atau belum dipecah dari sertipikat 

induk agar fungsi jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan 

kredit dapat dipenuhi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah : 

 1. Untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Notaris terhadap 

Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa Menjual yang perlu direvisi 

sehingga dapat memberikan pengamanan pelunasan kredit yang 

diberikan oleh Bank. 

 2. Sebagai suatu sumbangan pikiran bagi Notaris dan Bank pemberi 

kredit agar merubah pemakaian Akta Pengoperan Hak Dan Kuasa 

Menjual dengan Akta Jaminan Fidusia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Penulisan tesis yang berjudul “KEDUDUKAN AKTA 

PENGOPERAN HAK DAN KUASA MENJUAL ATAS TANAH 

DAN BANGUNAN YANG BELUM TERBIT SERTIPIKAT 

PECAHANNYA SEBAGAI JAMINAN BANK” ini akan disusun 

secara sistematis dalam 5 (lima) Bab yang terdiri dari : 
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 BAB I  PENDAHULUAN  

  Pada Bab I (satu) penulis akan membahas mengenai latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II  TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

    Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan 

kepustakaan yang menjadi landasan teori Perjanjian secara 

umum, Perjanjian Kredit dan Jaminan, serta landasan 

konseptual yang berhubungan dengan Perbankan dan Hukum 

Jaminan yang menunjang pembuatan Akta Pengoperan Hak 

Dan Kuasa Menjual serta kekuatan hukum dari Akta 

Pengoperan Hak Dan Kuasa Menjual sebagai jaminan debitur 

kepada bank pemberi fasilitas kredit. 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

    Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian 

umum Metode Penelitian Hukum. Penulis juga menjelaskan 

tentang jenis penelitian, sumber-sumber data dan cara 

perolehannya serta pendekatan masalah dan metode analisis 

data yang dipakai oleh penulis untuk menjadi landasan 

penulisan tesis ini. 

 BAB IV  PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

    Pada Bab ini penulis akan melakukan pembahasan dan 

analisis terhadap rumusan-rumusan masalah yang telah 

diangkat oleh penulis.  
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 BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

    Bab terakhir ini akan menjadi bab penutup yang 

menyimpulkan hal-hal yang menjadi pokok pembahasan 

dalam penulisan tesis ini secara keseluruhan dan memberikan 

saran-saran yang dapat dijadikan masukan atau bahan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


