
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional,  

merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.1                           

Dewasa ini pemerintah  telah menetapkan tujuh  agenda pembangunan 

pemerintah sebagaimana termaktub dalam  Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah  Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan untuk melaksanakan hal 

tersebut tidak dapat sepenuhnya mengandalkan dana pemerintah melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga partisipasi dari 

masyarakat dan swasta sangat diperlukan untuk mengatasi kekurangan biaya 

atau modal tersebut.  

Partisipasi dari masyarakat dan swasta tersebut dilakukan dengan 

bergerak di bidang kewirausahaan , baik kewirausahaan yang dilakukan dalam 

bentuk perorangan ataupun badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun 

yang tidak berbadan hukum.  Masyarakat dan swasta yang bergerak di bidang 

kewirausahaan sering disebut pengusaha, sebagai pengusaha maka akan 

senantiasa mengembangkan atau meningkatkan kegiatan usahanya semaksimal 

mungkin. Dalam pengembangan atau peningkatan usaha  tersebut memerlukan  

dana  atau tambahan dana yang cukup besar, hal ini sering menjadi kendala 

                                                           
1 Penjelasan Umum Undang – undang  Nomor 4 Tahun  1996 Tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda – benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Selanjutnya disebut “UUHT”). 
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bagi para pengusaha terutama  bagi para pengusaha kecil dan menengah, 

dimana sumber dana dari internal tidak  ada atau  tidak  mencukupi sehingga 

dalam mengembangkan usaha tersebut tidak bisa secara organik mengandalkan 

modal sendiri.   

Untuk mengatasi hal kekurangan dana tersebut , maka dapat dilakukan 

dengan melakukan utang . Utang tersebut dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara ,  yaitu diantaranya :  

a. Mengajukan  kredit melalui bank 

b. Mengajukan  fasilitas pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan 

c. Obligasi 

d. Sumber – sumber  pembiayaan lainnya seperti melalui perusahaan 

pembiayaan berbasis teknologi (fintech).  

e. Meminjam kepada teman atau keluarga 

Dalam dunia usaha, utang merupakan suatu faktor yang tidak dapat 

dipisahkan, hampir tidak ada pengusaha yang saat ini tidak mempunyai  utang, 

baik utang jangka pendek ataupun jangka panjang. Utang yang diberikan dalam 

bentuk kredit  adalah berarti suatu kepercayaan. Seorang nasabah yang 

mendapatkan kredit dari bank memang adalah seseorang yang mendapat 

kepercayaan dari bank.2 

Keberadaan bank sebagai lembaga intermediary dalam bidang 

perekonomian membawa dampak dalam kelancaran pelaksanaan 

pembangunan dari masa ke masa. Seiring dengan meningkatnya tingkat 

kebutuhan masyarakat, khususnya dibidang perekonomian mendorong peranan 

                                                           
2 R.Subekti, Jaminan – jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, 

(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989), hal 1. 
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perbankan semakin dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

tersebut, terutama dalam menyalurkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat.3  

Peran perbankan  sangat penting untuk mewujudkan pembangunan 

nasional dan peningkatan taraf hidup rakyat banyak,dimana bank  menghimpun 

dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, 

hal ini akan sangat  membantu pengusaha  untuk memperoleh tambahan dana  

untuk membantu mewujudkan usahanya. 

 Dalam tahapan pemberian kredit, pada umumnya bank selaku kreditur 

meminta jaminan  dari nasabah selaku debitur, agar  terciptanya kepastian bagi 

kreditur dalam rangka pelunasan hutang atau kewajiban debitur tersebut , 

sehingga dengan demikian debitur diharapkan segera melunasi hutangnya 

kepada kreditur  agar nantinya tidak kehilangan harta (asset) yang diserahkan 

sebagai jaminan kredit dalam hal kredit tersebut ditetapkan sebagai kredit 

macet. Hal ini penting sekali manakala debitur wanprestasi dan kemudian 

kreditur tersebut akan melaksanakan eksekusi atas benda tersebut dan ternyata 

benda yang dijaminkan itu tidak dapat dialihkan dan tidak mempunyai nilai 

jual, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi kreditur.4 Oleh 

karenanya sudah sewajarnya bagi kreditur ataupun debitur mendapatkan 

perlindungan yang wajar dan semestinya melalui suatu lembaga hak jaminan 

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

yang berkepentingan. 

                                                           
3 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2012), hal. xv.   
4 Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan ( Inkonsistensi, Konflik 

Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2007) hal.44. 
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 Jaminan yang diserahkan kepada kreditur oleh debitur dalam rangka 

pemberian fasilitas kredit merupakan salah satu unsur penilaian  dari prinsip 

penilaian  pemberian kredit yang dilakukan oleh kreditur sebelum pemberian 

fasilitas kredit tersebut diberikan. Jaminan tersebut dapat berbentuk obyek 

jaminan berupa benda. Benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan tersebut 

seharusnya benda yang dapat dialihkan dan mempunyai nilai jual (bernilai 

ekonomis)5, serta memiliki nilai yang lebih besar dari jumlah kredit yang 

disetujui oleh kreditur. 

Ada berbagai macam benda yang dapat dijadikan jaminan , salah 

satunya yaitu  tanah, dengan bukti kepemilikan berupa sertipikat. Tanah 

merupakan jaminan yang dianggap relatif aman, disamping harga jualnya 

tinggi dan terus menerus meningkat dari waktu ke waktu dan jarang  

mengalami kemerosotan. Tanah merupakan benda tidak bergerak                           

yang merupakan obyek Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam                       

UUHT .  UUHT ini merupakan  amanat dari  Undang – undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria, atau yang lazim dikenal 

dengan nama Undang – undang pokok Agraria (Selanjutnya disebut “UUPA”) 

yang diundangkan pada tanggal 24 September  1960 untuk membuat perangkat 

aturan tentang Hak Tanggungan . UUHT lahir 36 tahun kemudian semenjak 

lahirnya UUPA. 

Latar belakang adanya UUHT yaitu sebagaimana dijelaskan dalam 

penjelasan umum UUHT  dikarenakan ketentuan – ketentuan dalam peraturan 

perundang – undangan mengenai hipotik dan credietverband berasal dari 

                                                           
5  J.Satrio, Hukum Jaminan , Hak Jaminan Kebendaan, (Bandung,  PT. Citra Aditya Bakti, 

2002), hal. 13. 
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zaman kolonial belanda dan didasarkan pada hukum tanah yang berlaku 

sebelum adanya Hukum Tanah Nasional, sebagaimana pokok – pokok 

ketentuannya tercantum dalam UUPA  dan dimaksudkan untuk diberlakukan 

untuk sementara waktu, yaitu sambil menunggu terbentuknya undang – undang 

yang dimaksud dalam pasal 51 UUPA. Ketentuan tentang hipotek dan 

credietverband itu tidak sesuai dengan asas – asas hukum tanah nasional dan 

dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi 

dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan 

pembangunan ekonomi.6 Akibatnya, ialah timbulnya perbedaan pandangan 

dan penafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum jaminan 

atas tanah seperti misalnya mengenai pencantuman titel eksekutorial, 

pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya, sehingga peraturan perundang – 

undangan tersebut dirasa kurang memberikan jaminan kepastian hukum dalam 

kegiatan perkreditan (penjelasan umum UUHT).7 

Sebelum berlakunya UUHT,  dikenal lembaga – lembaga hak jaminan 

atas tanah  yaitu Hipotik  dan Credietverband. Hipotik digunakan jika jaminan 

hak atas tanah yang diberikan yaitu  hak tanah barat seperti Hak Eigendom, 

Hak Erpacht atau Hak Opstal , yang ketentuan hukum materiilnya diatur dalam 

Buku II Kitab Undang – undang Hukum Perdata , pemberian dan sekaligus 

pendaftarannya dilakukan menurut ketentuan Overschrijvings Ordinantie 

Staatsblaad 1934-27. 8  

                                                           
6 Sutan Remi Sjahdeini, Hak Tanggungan , Asas- asas , Ketentuan  ketentuan pokok dan 

masalah  yang dihadapi  oleh perbankan suatu kajian mengenai undang – undang, (Bandung, 

Alumni , 1999), hal.2 
7 Ibid, hal.3 
8 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata Hak – Hak Yang Memberi Jaminan 

Jilid 2, (Jakarta, Ind Hill-Co , 2009), hal.137-138 
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Jika yang dijadikan jaminan adalah tanah yang berasal dari hak milik 

adat, maka lembaga jaminan yang digunakan yaitu Credietverband, yang 

ketentuan material, pemberian dan pendaftarannya  diatur dalam Staatsblaad 

Tahun 1908 - 542 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1937-190 juncto 

Staatsblaad Tahun 1937 Nomor 191.9  

Selain hipotik dan credietverband di atas , ada juga hak jaminan lain 

yang dikenal dengan sebutan fidusia atau lengkapnya fiduciare eigendoms 

overdracht , yang hukum materiilnya merupakan hukum tidak tertulis. Fidusia 

ini pada zaman sebelum kemerdekaan banyak digunakan di daerah  Medan dan 

sekitarnya dalam memperoleh kredit denga tanah hak grant “D dan C” sebagai 

jaminannya. Tanah – tanah grant tersebut memenuhi syarat untuk  dijadikan 

jaminan kredit yaitu , pertama  dapat dinilai dengan uang, kedua didaftarkan 

artinya memenuhi syarat spesialitas dan publisitas, ketiga dapat 

dipindahtangankan, misalnya kalau debitur cidera janji, dapat dilelang.10 

Dalam pemberian kredit dengan jaminan tanah hak grant tersebut , digunakan 

lembaga jaminan fidusia dikarenakan tanah dengan hak grant tidak termasuk 

hak yang ditunjuk oleh undang – undang kolonial sebagai obyek hipotik 

ataupun credietverband. 

Dengan adanya UUHT maka tuntas sudah unifikasi hukum tanah 

nasional sebagai salah satu tujuan utama UUPA11, sehingga sejak UUHT 

dinyatakan berlaku maka lembaga jaminan hipotik dan credietverband 

                                                           
9   Ibid, hal.138 
10  Ibid, hal.138 
11 Penjelasan umum angka 5 UUHT 
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sepanjang menyangkut tanah , berakhir masa tugas dan peranannya .12 Namun 

pernyataan tersebut tidak semuanya benar, sebab menurut pasal 26 UUHT 

bahwa eksekusi hipotik yang telah ada mulai berlakunya UUHT ini,  masih 

berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, selama belum ada peraturan 

perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan 

dalam pasal 14 UUHT.13 

Keberadaan Hak Tanggungan ditentukan melalui pemenuhan tata cara 

pembebanannya yang meliputi dua tahap kegiatan,  yaitu :14  

1. Tahap pemberian Hak Tanggungan dengan dibuatkannya Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut “APHT’) oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut “PPAT”) (yang 

memuat substansi yang bersifat wajib dan janji – janji yang bersifat 

fakultatif)  yang didahului dengan perjanjian pokok, yakni perjanjian  

utang piutang; dan 

2. Tahap pendaftaran Hak  Tanggungan pada Kantor Pertanahan yang 

menandakan saat lahirnya Hak Tanggungan. Arti pentingnya 

pendaftaran Hak  Tanggungan  tampak sehubungan dengan mulainya 

kedudukan “preferen” bagi kreditur, penentuan peringkat                                

Hak Tanggungan , dan berlakunya Hak Tanggungan  terhadap pihak 

ketiga.  

                                                           
12 Maria S.W. Sumardjono, Kredit Perbankan Permasalahannya Dalam Kaitannya Dengan 

Berlakunya Undang – Undang Hak Tanggungan , (Jurnal Hukum (Ius Quia Iustum), Volume 4, 

nomor  7, 1997) , hal.85. 
13 Herowati Poesoko, Op.cit. hal.3. 
14 H.M Arba, Hukum Agraria Indonesia , (Jakarta, Sinar Grafika, 2015) , hal .211-212. 
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Pada praktik perkreditan, pemberian kredit akan dituangkan dalam                                

suatu perjanjian kredit yang bersifat mengikat baik kepada kreditur ataupun 

debitur, dimana perjanjian tersebut dapat berbentuk notaril ataupun  bawah 

tangan,  perjanjian kredit tersebut merupakan perjanjian utama /  pokok , 

sedangkan perjanjian pengikatan pemberian jaminan tanah tersebut merupakan 

perjanjian tambahan / accessoir yang mana keberadaan  perjanjian tambahan / 

accessoir tersebut,  keberadaannya mengikuti pada perjanjian kredit  yang 

merupakan perjanjian utama pokok. 

Perjanjian tambahan / accessoir dilakukan dengan ditandatanganinya 

APHT  yang mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian                      

Hak Tanggungan dari debitur kepada kreditur.  Pemberian Hak Tanggungan 

ini akan memberikan posisi yang lebih utama kepada kreditur sehingga 

menjadikannya kreditur preferen , sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 

UUHT yang berbunyi :   

“Hak Tanggungan adalah Hak dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar- Dasar 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 kreditor tertentu terhadap kreditor – kreditor lain.”  

 

 Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai  jaminan pelunasan utang 

debitur kepada kreditur sehubungan dengan perjanjian pinjaman / kredit yang 

bersangkutan. Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-

benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu.                                                          

Hal itu dimungkinkan karena sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan 

dengan tanahnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, yang berupa 

bangunan permanen, tanaman keras dan hasil karya, dengan ketentuan bahwa 
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benda-benda tersebut milik pemegang hak maupun milik pihak lain (bila 

benda-benda itu milik pihak lain, yang bersangkutan / pemilik harus ikut 

menandatangani APHT). 

APHT yang sudah ditandatangani tersebut, harus ditindaklanjuti 

dengan pendaftaran dan pencatatan pada kantor pertanahan dimana tanah 

tersebut didaftarkan, mengingat salah satu azas Hak Tanggungan yaitu                     

azas publisitas dimana Hak Tanggungan lahir pada saat didaftarkan. Tata cara 

pendaftaran Hak Tanggungan sebelumnya mengacu pada pasal 13 dan pasal 14 

UUHT dimana pendaftaran Hak Tanggungan tersebut dilakukan secara 

konvensional atau manual . Namun pada saat ini dalam rangka peningkatan 

pelayanan Hak Tanggungan yang memenuhi asas keterbukaan, ketepatan 

waktu, kecepatan , kemudahan , dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan 

publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi dan 

kebutuhan masyarakat maka perlu memanfaatkan teknologi informasi agar 

prosedur pelayanan Hak Tanggungan dapat terintegrasi Secara Elektronik 

sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. 15 Oleh sebab itu,  Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional  telah  

menerbitkan  peraturan baru mengenai pelayanan  Hak Tanggungan yaitu 

dengan diterbitkannya  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tanggal   

27 Mei 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara 

Elektronik ( Selanjutnya disebut “Permen  No.9/2019”) yang  mulai berlaku 

sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 21 Juni 2019.  

                                                           
15 Permen  No.9/2019 bagian menimbang huruf a. 
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Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dalam 

bentuk tesis dengan judul: Analisis Yuridis Pelayanan Hak Tanggungan 

Terintegrasi Secara Elektronik. 

B. Rumusan Masalah  

Dari Judul tesis ini , dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana mekanisme pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi Secara 

Elektronik berdasarkan Permen  No.9/2019?  

2. Bagaimana kendala pendaftaran Hak Tanggungan terintegrasi Secara 

Elektronik ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  mekanisme pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi 

Secara Elektronik berdasarkan Permen  No.9/2019. 

2. Untuk mengetahui kendala  pendaftaran Hak Tanggungan terintegrasi 

Secara Elektronik. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap penulisan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

a. Manfaat dari segi teoritis 

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai mekanisme 

pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik berdasarkan  

Permen  No.9/2019 tersebut . 
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a. Manfaat dari segi praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

wawasan serta gambaran kepada masyarakat umum dan khususnya kepada 

pengguna layanan sistem Hak Tanggungan Elektronik mengenai pelayanan 

Hak Tanggungan terintegrasi Secara Elektronik sehingga tercapai tujuan 

dari diterbitkannya Permen   No.9/2019   tersebut. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan selanjutnya, 

sistematika dalam penulisan ini akan diuraikan dalam sub bab yang terbagi atas 

lima bagian yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan bagian awal dari penelitian ini yang terdiri 

dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam  bab ini membahas hal-hal terkait dengan tinjauan 

pustaka yang secara garis besarnya menjelaskan mengenai jaminan 

kredit secara umum, definisi jaminan, jaminan kredit,  hak       

kebendaan , hak perseorangan,  serta pengaturan jaminan 

sebagaimana diatur di dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah 

serta peraturan lainnya terkait pengikatan dan pendaftaran Jaminan 

Hak Tanggungan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

    Dalam bab ini, diuraikan mengenai metode penelitian. 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, 

sistematis dan konsisten. Pada sub bab ini diuraikan mengenai tipe 

penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

         Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil analisis dan 

pembahasan yang diperoleh dari bahan-bahan yang dikaitkan 

dengan rumusan masalah. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

          Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang perumusannya 

diambil dari apa yang telah diuraikan dari bab pertama hingga bab 

terakhir penulisan.  

 

 

 

 

 

 

 


