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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu sumber pendanaan yang diharapkan dapat menunjang 

perkembangan dunia usaha adalah pendanaan dari Bank. Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat 

UU Perbankan) menyebutkan bahwa bank merupakan 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.  

Pada kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat 

diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan 

jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan 

utang tersebut dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan yang 

memeberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.
1
 

Dalam pemberian kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

bank sebagai kreditor, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana 

masyarakat yang dikelola oleh bank tersebut untuk disalurkan dalam bentuk 

kredit kepada debitor. Pengamanan kepada kreditor dalam menyalurkan kredit 

kepada debitor tersebut salah satunya adalah melalui perjanjian jaminan yang 

diadakan antara bank dan debitor. Mengenai penjaminan, dalam hukum positif 
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Indonesia terdapat berbagai bentuk peraturan perundang–undangan yang 

mengatur atau berkaitan dengan jaminan yang disebut sebagai hukum 

jaminan, yang berlaku sebagai ketentuan yang bertujuan melindungi pihak–

pihak yang berkepentingan.
2
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, Kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan, yang menyediakan uang atau tagihan adalah 

bank untuk kepentingan yang membutuhkan dana didasarkan atas perjanjian 

pinjam meminjam. Kredit didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam yang 

dibuat antara bank selaku kreditor dengan pihak yang memperoleh kredit 

selaku debitor, dengan mewajibkan debitor mengembalikan utangnya setelah 

jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang dimaksud adalah waktu pada saat 

bank mencairkan dana pinjaman kepada debitur sampai dengan waktu debitur 

membayar dana pinjaman tersebut. 

Selain memberikan keuntungan, penyaluran dana dalam bentuk kredit 

bukan tidak mungkin memiliki resiko. Resiko tersebut salah satunya adalah 

tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan. Bila dilihat dari segi 

pemaknaan, kredit memiliki arti yaitu kepercayaan. Maksud dari kepercayaan 

itu, bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, 

maka ia telah mendapat kepecayaan dari bank pemberi kredit tersebut.
3
 

Melihat resiko tersebut, maka bank pada praktiknya menetapkan pelbagai 

syarat tertentu bagi calon debitor dengan membuat Surat Persetujuan Prinsip. 
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Salah satu syarat tersebut mengatur mengenai “barang-barang jaminan yang 

diminta.”
4
 

Berdasarkan hal ini, keberadaan jaminan menjadi hal yang penting dan 

perlu  diperhatikan dalam pemberian kredit. Adanya jaminan ini tidak lain 

adalah demi keamanan pemberian kredit, keamanan modal dan kepastian 

hukum bagi si pemberi modal (kreditor).
5
 Agar memiliki suatu kekuatan 

hukum, jaminan keamanan pemberian kredit yang dimaksud itu pun 

diaplikasikan ke dalam bentuk perjanjian tambahan (accesoir). Jaminan yang 

dimintakan berfungsi untuk menimbulkan rasa kepercayaan kreditor, bahwa 

debitor akan memenuhi kewajibannya serta mendorong debitor untuk 

melunasi utangnya. 

Hukum Perdata sendiri mengenal dua sifat jaminan, yaitu bersifat hak 

kebendaan dan hak perorangan. Jaminan perorangan berasal dari kata 

borgtocht yang artinya adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan dari 

pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada 

kreditor apabila debitor yang bersangkutan melakukan wanprestasi. 

Sedangkan Jaminan kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas 

sesuatu benda, jaminan ini memiliki ciri, yaitu:
6
  

1) mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, 

2) dapat dipertahankan terhadap siapapun,  

3) selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan 
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Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi lima lembaga jaminan 

yaitu: 

1. Gadai 

Gadai diatur dalam Buku II KUH Perdata, Bab XX, Pasal 1150 

sampai dengan Pasal 1160. Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH 

Perdata, dapat dirumuskan bahwa gadai adalah suatu hak yang 

diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak yang diserahkan 

kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas 

utangnya dan memberi wewenang kepada kreditor untuk 

mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan 

mendahului kreditor-kreditor lain, dengan pengecualian biaya 

penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai 

pemilik atau penguasa dan biaya penyelamatan barang itu yang 

dikeluarkan setelah barang itu digadaiakan, dan yang harus 

didahulukan.
7
 

2. Fidusia 

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-

undang No 42 Tahun 1999 Fidusia adalah pengalihan hak 

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan 

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap 

dalam penguasaan pemilik benda. Lebih lanjut didalam Pasal 1 

angka 2 nya dinyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan 
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atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud 

dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 

pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia 

terhadap kreditor lainnya. 

3. Hipotek  

Pengertian hipotek ditentukan dalam Pasal 1162 KUH Perdata, 

yaitu hipotek adalah hak kebendaan atas barang tak bergerak milik 

debitur yang dipakai sebagai jaminan. Ketentuan mengenai hipotek 

inisudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 29 UUHT yang 

menyatakan bahwa ketentuan mengenai hipotek yang berkaitan 

dengan pembebanan hak tanggungan pada hakatas tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku 

lagi, sehingga sekarang ini hipotek yang ada hanya untuk:
8
 

a. Kapal-kapal isi kotor 20 m3 dan terdaftar. Ketentuan lebih 

lanjut diatur pada Pasal 314 KUH Dagang jo. Pasal 60 Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 

b. Pesawat terbang dan helicopter. Ketentuan lebih lanjut diatur 

pada Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009  tentang 

Penerbang. 

4. Resi Gudang 
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Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, resi gudang adalah 

dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang 

yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Lebih lanjut mengenai 

sistem resi gudang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2006 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi 

Gudang. 

5. Hak Tanggungan 

Pada saat ini dalam praktiknya bentuk lembaga jaminan yang 

sering digunakan adalah hak tanggungan. Ketentuan mengenai hak 

tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, 

yang telah diundangkan pada tanggal 9 April 1996 dan berlaku 

sejak diundangkan.  

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, 

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.
9
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Sebelum lahirnya UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang 

selanjutnya disebut UUPA, belum dikenal istilah Hak Tanggungan. Istilah 

Hak Tanggungan baru dapat ditemukan didalam Pasal 25, 33, 39, 51 dan 57 

UUPA. Peraturan mengenai hak tanggungan sendiri baru ada pada saat 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang 

selanjutnya disebut UUHT diberlakukan.  

Sebelum berlakunya UUHT, berdasarkan Pasal 57 UUPA, selama belum 

ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hak tanggungan maka 

ketentuan-ketentuan untuk yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai 

hipotek yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat yang 

selanjutnya disebut KUHPerdata.  

Dalam pelaksanaan pembebanan hipoteknya bank selaku kreditor yang 

memberikan fasilitas kredit hanya mewajibkan debitornya untuk 

menandatangani Akta Surat Kuasa Memasang Hipotek yang dibuat di depan 

notaris agar dapat menjamin pelunasan utang dan/atau kewajiban debitor 

tersebut. Dengan kata lain apabila debitor telah mulai macet maka bank selaku 

kreditor akan mendaftarkan Akta Hipotek tersebut ke Kantor Pertanahan 

setempat. Setelah terdaftar, bank dapat menjual lelang rumah dan/atau tanah 

tersebut untuk melunasi kewajiban debitor. 

Sejak berlakunya UUHT istilah hipotek untuk tanah tidak berlaku lagi. 

Pada saat itu, seluruh akta Surat Kuasa Memasang Hipotek yang sudah ada 

harus ditindaklanjuti menjadi hak tanggungan dan didaftarkan langsung ke 

kantor pertanahan, walaupun debitor yang bersangkutan masih dalam kondisi 
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baik dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang 

berlaku.  

Menurut Pasal 1 angka 1 UUHT, 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. Setelah UUHT diberlakukan, setiap debitor yang menjaminkan 

tanah kepada kreditor sebagai jaminan pelunasan fasilitas kredit yang 

diterimanya diwajibkan untuk menandatangani akta Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT), yang akan dilanjutkan dengan pendaftaran hak 

tanggungan tersebut pada kantor pertanahan tempat tanah tersebut 

didaftarkan.
10

 

Dalam UUHT tidak semua hak atas tanah dapat dibebani dengan hak 

tanggungan. Hak-hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan 

adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak 

Pakai yang punya nilai ekonomis, dan Hak milik atas satuan rumah susun.
11

 

Berkaitan dengan keberlakuan dari UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan yang menyatakan bahwa istilah hipotek menjadi hak tanggungan, 

hal ini tentu saja tidak menghilangkan hipotek itu sendiri. Karena hipotek 

masih merupakan bentuk jaminan yang digunakan oleh nasabah debitor tanpa 
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memberikan jaminan tanah, tetapi berupa jaminan yang bukan tanah, seperti 

kapal. 

Dengan diberikannya hak tanggungan oleh debitor kepada kreditor maka 

kedudukan kreditor menjadi kreditor preferen yaitu kreditor yang diutamakan 

pengembalian utangnya. Hal ini tidak membuat kreditor aman sepenuhnya 

karena dalam ketentuan Pasal 18 UUHT dinyatakan bahwa hak tanggungan 

dapat hapus karena hal-hal sebagai berikut:  

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan; 

b. Dilepaskannya  hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan; 

c. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh 

ketua pengadilan negeri; dan 

d. Hapusnya hak atas tanah yang diberikan hak tanggungan. 

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 18 UUHT diatas salah satu penyebab 

hapusnya hak tanggungan adalah karena hapusnya hak atas tanah yang 

diberikan hak tanggungan, ketentuan mengenai hapusnya hak-hak atas tanah 

sendiri diatur didalam Pasal  27, 34 dan 40 UUPA. Dalam ketentuan tersebut 

salah satu faktor hapusnya hak atas tanah adalah karena tanahnya 

ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Dalam penjelasan Pasal 

27 UUPA dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud tanah yang 

ditelantarkan adalah jika tanah dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai 

dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari hak tersebut. 

Untuk menyempurnakan ketentuan mengenai tanah yang ditelantarkan 

dalam UUPA pada tahun  1998 pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 1998 yang kemudian dicabut 
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dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang 

selanjutnya  disebut PP Nomor 11 Tahun 2010. Kemudian pada tahun yang 

sama juga dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 

Tahun 2010  Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.  

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6  Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2010 dinyatakan bahwa yang dimaksud tanah 

terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak 

Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak pakai dan Hak 

pengelolaan atau dasar penguasaan tanah yang tidak diusahakan, tidak 

dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan nya atau sifat 

dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.  

Di indonesia sendiri pada tahun 2018 Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional telah melakukan penetapan tanah terlantar 

melalui program reforma agraria  dengan target penertiban 7 juta bidang tanah 

terlantar, hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya seluas 5 

juta bidang tanah saja.
12

 

Menurut Pasal 2 PP Nomor 11 tahun 2010 objek penertiban tanah terlantar 

meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak pakai dan Hak pengelolaan atau dasar 

penguasaan tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak 
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dimanfaatkan sesuai dengan keadaan nya atau sifat dan tujuan pemberian hak 

atau dasar penguasaannya.  

Berdasarkan hal tersebut sangat dimungkinkan hak-hak atas tanah yang 

sedang dibebankan hak tanggungan juga dapat ditetapkan sebagai tanah 

terlantar. Hal ini ditemukan dalam beberapa kasus salah satunya adalah kasus 

penetapan tanah terlantar oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

tanah yang beralaskan hak guna usaha dengan sertipikat nomor 05/Bangka 

atas nama  PT Swarna Nusa Sentosa sertipikat yang ditetapkan terlantar oleh 

BPN RI pada tahun  2013 dengan Surat Keputusan Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 60/PTT-HBU/BPN RI/2013 tertanggal 11 April 2013.  Pada 

saat penetapan hakatas tanah tersebut dikeluarkan status tanahnya sedang 

dijaminkan pada PT Bank Niaga Tbk. dengan pembebanan Hak Tanggungan. 

Dengan dikeluarkannya penetapan tanah terlantar tersebut tentu dapat 

memberikan dampak hapusnya hak tanggungan karena hak atas tanah objek 

hak tanggungannya hapus.  

Hal ini akan memberikan kerugian bagi kreditor, karena kedudukan 

kreditor yang tadinya merupakan kreditor preferen akan menjadi kreditor 

konkuren karena jaminan hak tanggungannya hapus. Berdasarkan hal tersebut 

sudah seharusnya kreditor mendapatkan perlindungan dan ketentuan mengenai 

upaya yang dapat dilakukan kreditor agar tidak dirugikan oleh penetapan 

tanah terlantar tersebut  Sehingga hal inilah yang menjadi keinginana penulis 

untuk menulis lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul tesis “UPAYA 

KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN UNTUK MENCEGAH 

HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN KARENA HAPUSNYA HAK ATAS 
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TANAH OBJEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT ADANYA PENETAPAN 

TANAH TERLANTAR” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Proses Penetapan Tanah Terlantar Oleh Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia? 

2. Upaya-Upaya apa yang dapat dilakukan kreditor pemegang hak 

tanggungan untuk mencegah hapusnya hak tanggungan karena 

hapusnya hak atas objek hak tanggungan akibat adanya penetapan tanah 

terlantar? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan 

diatas, maka tujuan yang hendak dicapai Penulis adalah:  

1. Untuk mengetahui dan memahami Proses Penetapan Tanah 

Terlantar Oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai upaya-upaya apa 

yang dapat dilakukan kreditor pemegang hak tanggungan untuk 

mencegah hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas 

objek hak tanggungan akibat adanya penetapan tanah terlantar.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang 

diajukan diatas, maka manfaat yang hendak dicapai Penulis adalah:  
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1. Untuk memberi kejelasan mengenai Proses Penetapan Tanah 

Terlantar Oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

2. Untuk memberi kejelasan mengenai upaya-upaya apa yang 

dapat dilakukan kreditor pemegang hak tanggungan untuk 

mencegah hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas 

objek hak tanggungan akibat adanya penetapan tanah terlantar.  

1.4 Sistematika Penelitian 

Hasil penulisan ini akan dituangkan dalam tesis sebanyak 5 (lima) bab. 

Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini penulis menguraikan latar belakang 

permasalahan yang meliputi alasan penulisan penelitian tentang 

upaya-upaya apa yang dapat dilakukan kreditor pemegang hak 

tanggungan untuk mencegah hapusnya hak tanggungan karena 

hapusnya hak atas objek hak tanggungan akibat adanya 

penetapan tanah terlantar kemudian dilanjutkan dengan 

munculnya beberapa pertanyaan dari latar belakang 

permasalahan penelitian ini melalui perumusan masalah, tujuan 

dilakukan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka teoritis mengenai 

teori kepastian hukum, tinjauan umum tentang perjanjian kredit, 

tinjauan umum tentang hak tanggungan dan tinjauan umum 
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tentang tanah terlantar. Pada bab ini diuraikan juga mengenai 

kerangka konseptual yang terdiri dari definisi operasional dari 

beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini. 

BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan tesis ini.metode tersebut meliputi 

jenis penelitian, sifat penelitian, metode pendekatan, jenis data, 

cara perolehan data dan teknis analisis data.  

BAB IV : Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian penulis 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu 

mengenai proses penetapan tanah terlantar oleh Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan upaya-upaya apa 

yang dapat dilakukan kreditor pemegang hak tanggungan untuk 

mencegah hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas 

objek hak tanggungan akibat adanya penetapan tanah terlantar.   

BAB V : Penutup 

Pada bab ini diuraikan mengenai bagian akhir dari penulisan 

tesis ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

didapat berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini dan 

saran yang dapat diberikan penulis yang diharapkan dapat 

menjadi solusi untuk permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 


