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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Kegiatan pembangunan dibidang ekonomi tentu membutuhkan penyertaan 

modal yang cukup besar, dan merupakan salah satu faktor penentu dalam 

pelaksanaan pembangunan. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis 

sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan 

faktor yang sangat menentukan dalam proses penyertaan modal dimaksud.1 

Berkaitan dengan itu diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan 

nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara 

individual, melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara 

menyeluruh.2 Perkembangan perekonomian di Indonesia senantiasa 

bergerak dengan cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Stephen 

Liestyo mengemukakan bahwa perbankan merupakan bagian dari gaya 

hidup masyarakat konsumen yang senantiasa berinovasi dan memberikan 

pelayanan yang mengikuti tren, dalam hal tertentu menjadi trend setter dan 

nasabah senang menikmatinya.3 Dengan semakin majunya era digital dan 

                                                           
 1 H. Dadang Husen Sobana, Hukum Perbankan di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 

2016, hal 5 

 2 Ibid 

 3 Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan Edisi Revisi. CV Mandar Maju. Bandung,  

2012, hal 16 
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teknologi, maka perbankan pun harus mulai mengikuti perkembangan 

tersebut dan menerapkannya dalam kegiatan usahanya sehari-hari.   

Sektor Perbankan merupakan sektor yang dapat menunjang 

perekonomian masyarakat melalui badan usaha yang dinamakan bank. 

Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan), Bank adalah:  

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”; 

 

Menghimpun dana dari masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk 

simpanan ataupun tabungan, seperti deposito, giro, tabungan ataupun bentuk 

tabungan lainnya, sedangkan penyaluran dana dalam bentuk kredit dikenal 

sebagai bentuk pinjaman kredit, dimana pinjaman kredit atau pemberian 

kredit memiliki definisi sebagai penyerahan secara langsung atau tidak 

langsung sejumlah uang atau sejumlah yang mempunyai nilai uang kepada 

orang dengan kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang atau 

sejumlah yang mempunyai nilai uang.4 Berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 

UU Perbankan, Kredit adalah: 

“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” ; 

 

                                                           
 4 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata, cet ke-4, (Bandung: PT.Citra 

Aditya Bakti, 2016), hal 143  
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Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha bank yang ditujukan 

untuk menunjang perkembangan ekonomi bangsa, karena pinjaman kredit 

yang diberikan diharapkan mampu untuk memberikan modal usaha bagi 

peminjamnya sehingga dapat mengembangkan usahanya tersebut. Dalam 

pemberian kredit, bank harus diperhatikan berbagai macam hal guna 

melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank tersebut 

untuk disalurkan dalam bentuk kredit, karena bank merupakan lembaga 

kepercayaan, sehingga setiap tindakan bank harus dilakukan dengan hati-

hati demi menjaga kepercayaan masyarakat, sebab apabila masyarakat telah 

kehilangan kepercayaan atas suatu bank, maka bank tersebut dapat 

dikatakan akan menuju kepada kepailitan. Oleh karena itu bank sebelum 

memutuskan apakah suatu permohonan kredit dapat diterima atau ditolak, 

langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap 

permohonan yang diajukan.5 Dalam memberikan kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta 

kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.6 

Hal ini dilakukan bank dalam rangka meminimalkan risiko yang mungkin 

timbul kedepannya yang dapat menyebabkan kerugian kepada bank. Wasis 

                                                           
 5 Ibid, hal 196 

 6 Pasal 8 ayat 1 UU Perbankan 
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mengemukakan risiko yang dihadapi oleh bank dapat dibagi menjadi 

sebagai berikut:7 

1.  Risiko kredit (credit risk), yakni ketidakpastian tentang pembayaran 

kembali pinjaman debitor; 

2.  Risiko likuiditas (liquidity risk), yakni risiko yang timbul karena bank 

tidak mempunyai cukup alat-alat likuid untuk memenuhi penarikan dana 

nasabah maupun memberikan pinjaman kepada calon debitor; 

3.  Risiko yang berhubungan dengan sifat manusia yakni risiko yang timbul 

karena kecurangan dan kecerobohan para pegawai bank yang 

meloloskan kredit yang sebenarnya tidak layak; dan 

4.  Risiko yang berhubungan dengan manajemen yakni risiko yang timbul 

karena kekurangcakapan dalam segi manajemen 

Untuk mencegah risiko tersebut terjadi, maka dalam menilai permohonan 

bank melakukan penilaian dan menerapkan beberapa pendekatan yang salah 

satunya adalah pendekatan 5C’s yang merupakan penilaian terhadap 

Character, Capacity, Capital, Conditions dan Collateral.8 Kelima 

pendekatan ini merupakan salah satu cara bank untuk menyeleksi calon 

pemohonnya, agar tidak salah dalam memberikan kredit dan menjadi upaya 

bank dalam menjaga kesehatan bank itu sendiri. Pendekatan yang pertama 

yakni Character yaitu pendekatan bank dalam menilai karakter atau watak 

calon debitornya, apakah debitor memiliki itikad yang baik dalam bersikap 

atau telah menunjukan karakter yang memiliki itikad buruk, kemudian 

                                                           
 7 Sentosa Sembiring, Op Cit, hal  199 

 8 Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, (RedCarpet Studio, 2011),  hal 66,  
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pendekatan kedua yakni Capacity, yaitu pendekatan yang dilakukan bank 

dalam menilai kemampuan calon debitor untuk membayar kreditnya yang 

dapat dilihat dari pendapatan usahanya. Pendekatan ketiga Capital adalah 

pendekatan yang dilakukan bank dalam mengetahui aset-aset yang dimiliki 

oleh calon debitor, termasuk pada laporan keuangan yang ia berikan, 

Pendekatan keempat yakni Condition adalah pendekatan untuk melihat 

mengenai kondisi ekonomi calon debitor, hal ini terkait dengan kondisi di 

pasar apakah usaha yang dijalankan calon debitor memiliki peluang yang 

tinggi ataukah telah mulai ketinggalan zaman. Kemudian penilaian yang 

kelima yang biasa disebut Collateral, yaitu berupa barang-barang yang 

diserahkan oleh debitor kepada bank selaku kreditor sebagai jaminan 

terhadap pembayaran kembali atas kredit yang diterimanya.9 Dalam 

memberikan kredit, pada umumnya bank tidak akan memberikan kredit 

begitu saja tanpa memperhatikan jaminan atau agunan (collateral) untuk 

menjamin kredit yang diperolehnya itu.10 Jaminan merupakan salah satu 

bagian yang penting yang membuat bank dapat menyetujui kredit yang 

diajukan. Secara umum terdapat berbagai jenis jaminan yang dapat 

diserahkan kepada bank baik yang berupa produk dana bank itu sendiri 

maupun jaminan lain seperti jaminan perorangan, namun bank biasanya 

akan meminta jaminan yang disebut sebagai jaminan kebendaan. Menurut 

Sentosa Sembiring, dengan adanya jaminan kebendaan tersebut, maka 

                                                           
 9 Adrian Sutedi , Hukum Hak Tanggungan, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hal 53 

 10 Ibid 
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dalam tataran teoritis maupun normatif akan semakin memperkuat posisi 

dari Kreditor.11 Jaminan kebendaan itu sendiri dibagi menjadi 4 yaitu: 

1. Hak Tanggungan; 

2. Hipotek; 

3. Gadai; 

4. Fidusia; 

Jaminan kebendaan merupakan salah satu analisis yang wajib bagi bank 

dalam menganalisis apakah akan memberikan kredit atau tidak, umumnya 

semakin tinggi aset dan jaminan yang dimiliki oleh debitor maka semakin 

besar juga keyakinan bank bahwa hutang yang diberikan akan dilunasi tepat 

waktu. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak 

atas tanah, sedangkan gadai dan fidusia adalah hak jaminan yang 

dibebankan kepada barang bergerak, kemudian hipotek adalah hak jaminan 

yang dibebankan kepada kapal ataupun pesawat terbang. Secara umum 

Gadai dan Fidusia memiliki persamaan yaitu dibebankan untuk barang 

bergerak. Perbedaannya adalah bahwa jaminan Gadai diberikan kepada 

barang bergerak dengan kondisi dimana penguasaan atas barang tersebut 

diserahkan kepada pihak kreditor, sedangkan dalam jaminan fidusia 

penguasaan atas barang yang dijaminkan tetap dimiliki oleh debitor untuk 

dipergunakan. 

Tanah merupakan barang jaminan untuk pembayaran utang yang paling 

disukai oleh lembaga perbankan yang memberikan fasilitas kredit, sebab 

                                                           
 11 Sentosa Sembiring, Op Cit, hal 212 
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tanah pada umumnya, mudah dijual, harganya terus meningkat, mempunyai 

tanda bukti hak, sulit digelapkan dan dapat dibebani dengan hak tanggungan 

yang memberikan hak istimewa kepada kreditor.12 Salah satu alasan yang 

menjadikan tanah begitu disukai oleh bank adalah karena pentingnya tanah 

bagi kehidupan perekonomian di Indonesia dan tidak dapat berpindah 

posisinya, sehingga apabila terjadi kredit macet akan mempermudah 

eksekusinya daripada jaminan lain. Istilah hak tanggungan pertama kali 

dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), dimana dalam 

Pasal 51 UUPA mengemukakan bahwa pengaturan mengenai hak 

tanggungan akan diatur dalam undang-undang, tetapi dalam Pasal 57 UUPA 

menyebutkan bahwa selama undang-undang hak tanggungan belum 

terbentuk maka digunakan ketentuan mengenai hipotek sebagaimana diatur 

dalam KUH Perdata dan Credietverband.13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut UUHT), merupakan 

perwujudan dari Pasal 51 UUPA tersebut. Setelah dikeluarkannya UUHT, 

ketentuan-ketentuan mengenai Hipotik atas tanah dan ketentuan-ketentuan 

mengenai Credietverband dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, karena 

dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, 

sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi Indonesia14 

                                                           
 12 Ibid, hal 15 

 13 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2004, hal 99 

 14 Adrian Sutedi, Op Cit, hal 16 
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 Hak Tanggungan berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 UUHT memiliki 

definisi sebagai berikut: 

“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 kreditor 

tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.” 

 

C.S.T Kansil juga memberikan definisi mengenai hak tanggungan yaitu 

jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor 

lain. Dalam arti bahwa jika debitor cidera janji kreditor pemegang hak 

tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan 

jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan, dengan hak mendahului dari kreditor-kreditor yang lain.15 

Maksud dari kreditor yang didahulukan adalah bahwa apabila debitor cidera 

janji, kreditor pemegang hak tanggungan dapat menjual barang agunan 

melalui pelelangan umum untuk pelunasan utang debitor.  

UU Hak Tanggungan telah mengatur mengenai persyaratan dan 

ketentuan pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor 

sehubungan dengan utang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. 

Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada Kreditor yang bersangkutan daripada kreditor-kreditor 

                                                           
 15 C.S.T Kansil dan Christine ST Kansil, Pokok-Pokok Hukum Hak Tanggungan Atas 

Tanah, (Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1997),  hal 7  
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lain. 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 hasl karya, dengan ketentuan bahwa benda-benda 

tersebut milik pemegang hak maupun milik pihak lain.  

Tata cara pembebanan Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama pemberian Hak 

Tanggungan melalui SKMHT yang dilanjutkan dengan APHT dan yang 

kedua melalui APHT secara langsung. Proses pemberian Hak Tanggungan 

melalui SKMHT digunakan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak 

dapat hadir dihadapan PPAT. Sejalan dengan itu, surat kuasa tersebut harus 

diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan harus memenuhi 

persyaratan. Untuk hak atas tanah yang sudah terdaftar, wajib diikuti 

dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah 

diberikan, sedangkan terhadap hak atas tanah yang belum terdaftar harus 

dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan.16Alasan lain penggunaan SKMHT 

adalah sertifikat hak atas tanah yang akan menjadi jaminan belum melalui 

proses checking pada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat, sehingga 

tidak bisa dilakukan pengikatan dengan APHT langsung. Untuk Proses 

pemberian Hak Tanggungan secara langsung harus memenuhi syarat 

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 UUHT yaitu: 

                                                           
 16 Ibid,  hlm 61 
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“(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk 

memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang 

tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak 

terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau 

perjanjian lain-nya yang menimbulkan utang tersebut.  

(2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pem-buatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

(3) Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal 

dari konversi hak lama yang telah meme-nuhi syarat untuk didaftarkan 

akan tetapi pendaftaran-nya belum dilakukan, pemberian Hak 

Tanggungan di-lakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak 

atas tanah yang bersangkutan”; 

 

Pada akhirnya baik melalui SKMHT ataupun dengan cara langsung, 

pembebanan Hak Tanggungan tetap akan dibuatkan APHT oleh PPAT 

Hal yang tidak kalah penting setelah dilakukan pemberian kredit dan 

pengikatan jaminan adalah bagaimana bank memonitoring penggunaan 

kredit.17 Monitoring penggunaan kredit merupakan hal yang terlihat sepele 

namun bank harus senantiasa memonitor penggunaan kredit debitor agar 

sesuai dengan rencana yang diajukan, jika tidak dimonitor kemungkinan 

terjadinya kredit bermasalah bisa saja terjadi akibat debitor memakainya 

diluar rencana yang diajukan. Seperti yang dikemukakan oleh Widjanarto, 

dalam rangka pengelolaan kredit yang baik, bank harus tertib melakukan 

hal-hal sebagai berikut:18 

1.  Memonitor dengan baik pemenuhan oleh nasabah atas semua 

persyaratan-persyaratan pemberian kredit yang telah disepakati bersama 

antara debitor dengan baik; 

                                                           
 17 Sentosa Sembiring, Op Cit, hal 212 

 18 Ibid, hal 223 
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2.  Memonitor pemenuhan dengan baik oleh nasabah atau debitor terutama 

pembayaran bunga dan angsuran dengan tertib dan tepat waktu sesuai 

dengan yang diperjanjikan; 

3.  Memonitor perkembangan usaha dan keuangan nasabah termasuk 

kemampuan likuiditas dan pemenuhan kewajiban debitor kepada pihak 

lain selain bank; 

Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh bank, selain berguna untuk 

melihat usaha dari debitor juga merupakan salah satu cara dari bank untuk 

terus menjaga prinsip Know Your Customer dan menjaga hubungan baik 

dengan debitor untuk menguatkan nilai kepercayaan dari debitor tersebut. 

Analisis serta monitoring merupakan salah satu upaya bank untuk mencegah 

risiko-risiko yang mungkin timbul yang dapat menyebabkan pada kredit 

macet. Apabila debitor mulai memperlihatkan tanda-tanda kesulitan dalam 

membayar, maka langkah ideal yang bisa ditempuh adalah melakukan 

negosiasi ulang. Di dalam Peraturan Bank Indonesia negosiasi ulang lebih 

dikenal dengan istilah Restrukturisasi. Restrukturisasi kredit berdasarkan 

pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 

Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 

Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (untuk selanjutnya 

disebut PBI No. 13/2011) didefinisikan sebagai berikut: 

“Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR 

dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitor yang mengalami kesulitan 

untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui:  
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a.  penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran 

kewajiban Debitor atau jangka waktu;  

b.  persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh 

persyaratan Kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal 

pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang 

tidak menyangkut perubahan maksimum plafon Kredit; dan/atau  

c.  penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredit yang 

menyangkut penambahan fasilitas Kredit dan konversi seluruh atau 

sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru yang 

dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan 

kembali.” 

 

Restrukturisasi dimaksudkan untuk membantu debitor dalam  

menyelesaikan kewajiban utang-utangnya sampai dengan utang-utang 

tersebut lunas. Terhadap kredit-kredit bermasalah tersebut diperlukan 

penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan 

menjadi kredit macet (non performing loan) yang jika persentasenya terus 

meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Dengan 

adanya restrukturisasi kredit, pinjaman debitor yang telah bermasalah dapat 

di lakukan upaya penyelamatan kredit sebelum pinjaman debitor di 

kategorikan menjadi kredit macet. 

Sebagai salah satu upaya dalam penyelamatan kredit bermasalah, 

hendaknya bank selaku kreditor harus melakukan restrukturisasi pada 

kesempatan pertama, dan memberikan penjelasan kepada debitor tentang 

keuntungan dilakukannya restrukturisasi baik bagi dirinya maupun bagi 

bank, agar kredit-kredit yang bermasalah tersebut tidak menjadi pemberat 

yang menghabiskan biaya PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) 

setiap bulannya. Peran daripada monitoring yang dilakukan oleh bank 

menjadi sangat penting saat debitor telah mengalami kesulitasn pembayaran, 
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karena dengan monitoring, maka bank dapat mendeteksi sedini mungkin 

tanda-tanda bahwa debitornya telah mengalami kesulitan melakukan 

pembayaran, sehingga dapat secepatnya dilakukan restrukturisasi. 

Keterlambatan tindakan restruktur dapat menyebabkan debitor mengalami 

kredit macet dan sulit untuk dikembalikan lagi walaupun dengan 

restrukturisasi, oleh karena itu proses monitoring bank harus berjalan 

dengan baik agar kemungkinan tersebut dapat dihindari. Menurut Sutan 

Remy Sjahdeini utang debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi 

apabila:19 

1. Perusahaan debitor masih memiliki proses usaha yang baik untuk mampu 

melunasi hutang (hutang-hutang) tersebut apabila perusahaan debitor 

diberi penundaan pelunasan hutang (hutang-hutang) tersebut dalam 

jangka waktu tertentu, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-

keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan hutang baru; 

2. Hutang (hutang-hutang) debitor dianggap layak untuk direstrukturisasi 

apabila para kreditor akan memperoleh pelunasan hutang-hutang mereka 

yang jumlah nya lebih besar melalui restrukturisasi dari pada apabila 

perusahaan debitor dinyatakan pailit; atau 

3.  Apabila syarat-syarat hutang berdasarkan kesepakatan restrukturisasi 

menjadi lebih menguntungkan bagi para kreditor dari pada apabila tidak 

dilakukan restrukturisasi.  

                                                           
19 Sutan remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000) (selanjutnya disebut Sutan 

Remy Sjahdeini I), hal 380 
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Dengan upaya restrukturisasi diharapkan agar debitor memiliki kesempatan 

kedua untuk melunasi utangnya dengan keringanan yang diberikan. Upaya 

restrukturisasi yang diberikan oleh bank, tidak menutup kemungkinan 

bahwa debitor tetap tidak mampu membayar pinjamannya. Risiko-risiko 

terjadinya kredit macet tetaplah dapat terjadi di tengah pergerakan ekonomi 

yang senantiasa terus bergerak dengan cepat. Oleh karena itu UUHT telah 

menjelaskan bahwa terkait agunan hak tanggungan dapat dilakukan eksekusi 

melalui proses pelelangan umum. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan itu 

sendiri berdasarkan Pasal 20 UUHT dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara 

yaitu: 

1.  Parate Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT 

2.   Eksekusi titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak 

tanggungan; 

3.  Penjualan di bawah tangan 

Parate eksekusi adalah pelaksanaan eksekusi tanpa melalui pengadilan. 

Penjualan lelang dengan parate eksekusi adalah cara termudah dan 

sederhana bagi kreditor untuk memperoleh kembali pelunasan hutang 

debitor karena tidak perlu lagi meminta penetapan pengadilan dan hanya 

perlu memenuhi syarat-syarat dari pelaksanaan lelang. Penjualan lelang ini 

dapat dilakukan melalui bantuan jasa balai lelang atau juga bisa langsung 

melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Balai 

lelang dalam hal ini bertindak sebagai partner pelaksana dari kreditor. 

Lelang memiliki arti suatu penjualan barang yang dilakukan didepan orang 
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banyak dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap 

saat semakin meningkat sesuai dengan permohonan pembeli tersebut. 

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

(selanjutnya disebut PMK No. 27/2016), menjelaskan lelang adalah: 

 “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untukumum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat 

atau menurun untukmencapai harga tertinggi, yang didahului dengan 

pengumuman lelang”; 

 

Dalam Melaksanakan lelang terhadap agunan debitor maka jenis lelang 

yang dilaksanakan adalah lelang eksekusi yang pada Pasal 1 angka 4 PMK 

No. 27/2016 menjelaskan bahwa lelang eksekusi adalah: 

 “Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau 

penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan 

dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 

Lelang merupakan jalan terakhir apabila debitor tidak mampu membayar 

utangnya dengan menjual jaminan yang diserahkan sehingga diharapkan 

mendapat harga tertinggi yang kemudian digunakan sebagai pelunasan yang 

apabila terdapat sisa dari penjualan lelang, maka akan diserahkan kembali 

kepada debitor. Karena merupakan jalan terakhir maka biasanya bank 

sebelum melakukan eksekusi atas jaminan dari debitor maka tentu bank 

akan mengupayakan restrukturisasi terlebih dahulu, karena cara tersebut 

diyakini merupakan cara yang aman dan tidak melibatkan pihak ketiga. 

Namun pada kenyataannya terdapat bank yang tidak mau melakukan 

restrukturisasi kredit dan membiarkan kredit tersebut menjadi macet dan 
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melelang agunan debitor. Salah satu contohnya terdapat pada Putusan 

Pengadilan Negeri Jambi nomor 31/Pdt.G/2015/PN Jmb, dimana agunan 

debitor dijual secara sepihak oleh bank melalui pelelangan. Hal ini 

disebabkan karena debitor telah mengalami kesulitan dalam melakukan 

pembayaran, padahal debitor telah memiliki itikad baik dan bersedia 

melunasi kewajibannya membayar utang sehingga debitor meminta adanya 

restrukturisasi kredit atas utangnya tersebut, namun pihak bank 

menghiraukan permohonan debitor dan menjual agunan debitor melalui 

pelelangan umum setempat yang menjadikan hak atas tanah tersebut 

berpindah kepada pihak lain. Hal ini tentu akan merugikan debitor karena ia 

harus kehilangan haknya atas tanah tersebut, ditambah lagi penjualan yang 

dilakukan oleh bank telah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

dimana seharusnya bank menetapkan nilai limit berdasarkan penilaian 

agunan dari penilai independen, namun disini bank telah menetapkan sendiri 

nilainya dan menghiraukan nilai agunan yang telah dinilai oleh penilai 

independen. Hal ini juga didukung dengan lembaga KPKNL yang kurang 

berhati-hati dalam melaksanakan lelang dimana apabila pemohon lelang 

telah menetapkan nilai limit yang demikian, seharusnya KPNKL memiliki 

hak untuk membatalkan lelang tersebut, namun dalam hal ini KPKNL telah 

lalai dan tidak membatalkan lelang tersebut, sehingga debitor disini menjadi 

sangat dirugikan. Sebagai lembaga yang harus bertindak dengan 

menggunakan prinsip kehati-hatian, seharusnya bank tidak langsung 

melakukan eksekusi agunan debitor begitu saja walaupun telah 
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menggunakan parate eksekusi. Beranjak dari latar belakang masalah yang 

telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini 

lebih lanjut dalam sebuah tesis yang berjudul  

“TINJAUAN YURIDIS TERKAIT HAK EKSEKUSI BANK 

TERHADAP AGUNAN HAK TANGGUNGAN DEBITOR (ANALISIS 

KASUS PUTUSAN NO 31/Pdt.G/2015 PN Jmb)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewenangan bank dalam melakukan eksekusi hak 

tanggungan terhadap agunan debitor yang telah mengalami kredit macet 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana upaya hukum bank dalam melakukan eksekusi jaminan 

terhadap debitor yang telah mengalami kredit macet? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan bank dalam melakukan 

eksekusi hak tanggungan terhadap agunan debitor yang telah mengalami 

kredit macet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum bank dalam 

melakukan eksekusi jaminan terhadap debitor yang telah mengalami 

kredit macet 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di 

bidang perbankan mengenai hak lelang bank terhadap agunan debitor. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi para kreditor dan juga sumbangan ilmu terkait dengan 

hak lelang bank terhadap agunan debitor 

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Tesis ini terdiri dari lima bab yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk 

sub bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang mengawali masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan 

konseptual dalam penelitian hukum ini. Landasan teori yang 

digunakan adalah Hak Tanggungan, Bank dan perjanjian kredit 

yangakan dijabarkan dengan menggunakan data-data kepustakaan. 

Landasan konseptual akan memuat dan membahas mengenai 

definisi-definisi dan terminologi yang digunakan dalam penelitian 

ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan memaparkan metode-metode yang 

digunakan penulis dalam melakukan penelitian tesis ini yang 

meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, cara 

perolehan data, teknik Analisis dan metode pendekatan 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai analisis dan pembahasan terhadap kedua 

rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada data-data dan 

sumber hukum yang dikumpulkan penulis yang bertujuan untuk 

menjawab persoalan hukum yang dijabarkan dalam latar belakang 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan 

oleh penulis serta rekomendasi hukum atas masalah dalam 

penelitian tersebut. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil 

penelitian terhadap rumusan masalah, dan saran berupa 
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rekomendasi atau gagasan yang ditujukan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak yang terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


