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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian, menyebabkan pemanfaatan 

tanah memegang peranan kunci dalam kehidupan masyarakat, 

karena dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari 

tanah. Perkembangan perekonomian akan menyebabkan 

berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan 

menambah modal usahanya dengan cara mengajukan pinjaman 

atau kredit langsung dengan perbankan. Sebagian besar 

perkembangan perekonomian tersebut yang diminati masyarakat 

merupakan hasil pinjaman yang berasal dari perbankan.
1
 

Lembaga perbankan mempunyai peranan strategis untuk 

mendorong perputaran roda perekonomian melalui kegiatan 

utamanya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kepada  masyarakat dalam bentuk kredit untuk 

mendukung pembangunan.
2
 Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 (selanjutnya disingkat dengan (UU Perbankan) dijelaskan: 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 
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mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya; Sedangkan pengertian 

Bank dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUP
3
: Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan /atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.   

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana, bank 

dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dengan cara 

pemberian kredit untuk menjalankan usaha dalam rangka 

meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak. Penyaluran dana oleh bank 

yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit melibatkan 

dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak bank sendiri 

sebagai pemberi dana (kreditur) dan masyarakat sebagai penerima 

dana (debitur). 

Dalam hal penyalurannya, dana kredit yang disalurkan bank 

pemerintah maupun bank non-pemerintah, didasarkan pada perjanjian 

kredit yang dibuat dan disepakati oleh kedua pihak, sehingga 

perjanjian kredit dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

didalamnya merupakan dasar yang berlaku sebagai undang-undang 

bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 

1338 KUHPerdata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap orang 

                                                           
3
Pasal 1 angka 2 UU Perbankan   



3 
 

leluasa untuk membuat perjanjian dengan bentuk dan isi sesuai 

dengan kesepakatan selama tidak melanggar ketentuan peraturan, 

ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh karena itu dalam suatu 

perjanjian haruslah dianggap lahir pada waktu terjadi kesepakatan 

antara para pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus 

menyatakan kehendaknya dan kesediannya untuk mengikatkan diri 

dan bersepakat. Jadi jelas bahwa perjanjian melahirkan  hak dan 

kewajiban terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak-pihak yang 

membuat perjanjian dan mengikat diri dalam suatu perjanjian, 

menyatakan kehendak dan kesediaan, disini menunjukkan adanya sifat 

sukarela para pihak.
4
 

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara kreditur 

dan debitur wajib dituangkan dalam suatu perjanjian (akad) kredit 

secara tertulis. Perjanjian adalah suatu peristiwa antara 2 (dua) orang 

atau pihak yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau 

persetujuan yang dibuat oleh 2 (dua ) pihak atau lebih, masing-masing 

bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. 

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil. Sebagai 

perjanjian principal maka perjanjian jaminan adalah assesornya. Ada 

dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. 

Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan 

uang oleh bank kepada debitur. Menurut Hermansyah, apabila dilihat 
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dari bentuknya maka perjanjian kredit perbankan pada umumnya 

menggunakan bentuk perjanjian baku (standard contract).
5
 

Perjanjian Kredit atau Perjanjian Utang Piutang diperlukan 

sebagai dasar hukum bagi kreditur dan debitur untuk menjalankan 

kerjasama bisnis. Perjanjian kredit bank harus dibuat berdasarkan akta 

notaris agar memiliki kekuatan hukum yang lebih besar. Perjanjian 

Utang Piutang sebaiknya juga dibuat dengan akta notaris, meskipun 

hal ini tidak diwajibkan. Penggunaan Akta Notaris atau Akta Autentik 

dimaksudkan agar perjanjian tersebut lebih memiliki kekuatan hukum 

jika kelak terjadi  sengketa. 

Perjanjian Kredit pada umumnya diiringi dengan Perjanjian 

Jaminan Objek Jaminan Kredit dapat diikat dengan hak tanggungan.
6
 

Sekalipun prinsip keabsahan perjanjian jaminan walaupun hanya 

berkedudukan sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian kredit 

sebagai perjanjian pokok, keberadaan perjanjian jaminan ini sangat 

penting. Terutama bila kredit yang telah disalurkan bank kepada 

masyarakat ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh 

debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya, baik yang 

meliputi pinjaman pokok maupun bunganya. Pada akhirnya hal 

tersebut dapat menyebabkan kredit yang telah disalurkan menjadi 

tidak perform atau bermasalah. Pada akhirnya bank harus melakukan 
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eksekusi atau menjual barang jaminan kredit tersebut untuk 

mendapatkan kembali pembayaran atas utang kreditur.
7
 

Keberadaaan jaminan dalam perjanjian kredit bank adalah 

sangat penting yaitu sebagai salah satu sarana perlindungan hukum 

bagi keamanan bank dalam mengatasi risiko, yaitu agar terdapat suatu 

kepastian bahwa debitur akan melunasi pinjamannya. Dalam 

Penjelasan Pasal 8 UUP disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit 

dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk 

melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan 

faktor  penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh 

keyakinan tersebut, bank melakukan penilaian atas jaminan 

(collateral) sebelum memberikan kredit kepada debitur dengan 

memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

Hal ini sejalan dengan fungsi dari pemberian jaminan yaitu 

untuk meyakinkan pihak bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai 

kekuatan dan kemampuan untuk melakukan kewajibannya 

berdasarkan perjanjian kredit. Keyakinan mana dilandasi dengan 

adanya pemberian hak dan kekuasaan kepada bank untuk 

mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila 

debitur bercidera janji tidak membayar kembali utangnya pada waktu 

yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
8

 Jika debitur wanprestasi 

(ingkar janji), maka kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan 

sesuai aturan yang berlaku.  
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Berkaitan dengan kredit perbankan, pengertian yang lebih 

spesifik mengenai kredit dapat dilihat pada UU Perbankan. Pasal 

1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan 

bahwa: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak  peminjam melunasi 

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga”.
9
 

 

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa 

prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang 

diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi 

utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
10

 

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “Credere” 

yang yang artinya “percaya”.
11

 Dengan demikian dasar dari 

pemberian kredit adalah suatu kepercayaan. Pihak yang 

memberikan kredit percaya bahwa debitur dimasa mendatang 

akan sanggup memenuhih segala sesuatu yang diperjanjikan. 

Jadi kredit hanya dapat memberikan kepada mereka yang 

“dipercaya mampu” mengembalikan kredit di belakang hari. 

Pemenuhan kewajiban mengembalikan pinjaman itu sama 
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artinya dengan kemampuan memenuhi prestasi suatu perikatan.
12

 

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang 

utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor 

tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan 

lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan 

keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh 

karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan 

suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian 

kredit, sampai kepada pengendalian atas kredit yang macet.
13

 

Pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada debitur 

berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu : 
14

 

a. Prinsip kepercayaan 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh 

bank kepada Debitur selalu didasarkan kepada kepecayaan. 

Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang 

diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan 

peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah 

debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit 

beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

b. Prinsip kehati-hatian  (prudential principle) 

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk 
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pemberian kredit kepada debitur harus selalu berpedoman dan 

menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain 

diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten 

berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.  

Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut pada dasarnya 

bertujuan untuk memperkecil risiko yang akan dialami dan juga 

untuk menjaga agar kondisi bank tetap berjalan secara efisien, 

sehat dan wajar serta mampu melindungi dengan baik dana yang 

dihimpun oleh bank dalam masyarakat. Berbagai risiko dalam 

pemberian pinjaman dapat menyebabkan tidak dilunasinya 

pinjaman ketika tiba saat pelunasan, yang dapat berpengaruh pada 

likuiditas perbankan yang pada akhirnya juga berpengaruh pada 

pengembalian dana masyarakat yang ada di bank, mengingat 

sumber dana bank juga berasal dari dana masyarakat.
15

 

Bagi suatu bank, kegiatan perkreditan adalah risk asset bagi 

bank karena aset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para 

debitur, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitur 

selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya 

yang dinamakan kredit bermasalah.
16

Kegiatan menyalurkan kredit 

mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan 

kelangsungan usaha bank. Pada umumnya bank tidak akan 
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 Muhammad Saleh, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi 

Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Kencana, Jakarta, 2016 , hal 37. 
16

 Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabela, Jakarta, 2003, hal 263. 



9 
 

memberikan kredit begitu saja tanpa memperhatikan jaminan atau 

agunan (collateral) untuk menjamin kredit yang diperolehnya itu. 

Adanya bank yang tidak sehat atau bahkan bank yang terkena 

likuiditas tidak dapat dilepaskan dari kredit macet sebagai 

penyebabnya. Salah satu faktor terjadinya kredit macet adalah 

karena lemahnya pengawasan bank.
17

 Ada juga beberapa 

penyebab timbulnya kredit bermasalah, sebagai berikut: 

1. Pihak Debitur (Nasabah Peminjam) 

a. Manajemen (pengelolaan) usaha yang menunjukkan 

perubahan, misalnya terjadi pergantian pengurus, 

perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha 

dan lainnya. 

b. Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya 

kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, 

mesin-mesin yang kurang berfungsi dan lainnya. 

c. Iktikad yang kurang baik, misalnya Debitur sudah 

merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank 

melalui sektor kredit. 

2. Pihak Bank 

a. Ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat 

bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk 

mengelola perkreditan. 

b. Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan 
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pengawasan, misalnya pejabat bank belum menyadari 

pentingnya monitoring atas kredit yang telah diberikan ke 

debitur. 

c. Iktikad kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi 

kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan 

pribadi. 

3. Pihak lainnya 

a. Force majeur, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga 

yang menimbulkan riisko kemacetan, keadaan ini terjadi 

akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan 

lainnya. 

b. Kondisi perekonomian Negara yang tidak mendukung 

perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.
18

 

 

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang 

menyalurkan dananya, sudah semestinya harus mendapatkan 

perlindungan hukum dari lembaga dalam rangka kepastian hukum. 

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh kreditur 

adalah adanya pengikatan jaminan dan pemberian hak serta 

kekuasaan pada kreditur untuk mengeksekusi barang jaminan dalam 

rangka mendapatkan pelunasan atas piutangnya. Secara umum 

undang-undang telah memberikan jaminan atau perlindungan 

kepada kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata 

yaitu: 
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“Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun  yang 

akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan/jaminan atas 

hutang-hutangnya”. 

Sedangkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata menegaskan: 

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 

semua orang yang mengutangkan padanya, pendapat 

penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut 

kesinambungan, yaitu menurut besar kecilnya piutang 

masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditur itu ada 

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. 

Jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata tersebut 

bersifat umum karena objek yang dapat menjadi jaminan utang 

dapat berupa apa saja, baik yang ada sekarang maupun yang akan 

ada di kemudian hari. Kreditur dan debitur cukup bersifat pasif, 

tidak perlu ada komunikasi secara langsung yang bertimbal balik 

untuk bersepakat membuat perjanjian jaminan.  

Jadi di dalam jaminan umum ini, semua barang-barang milik 

debitur secara otomatis merupakan jaminan bagi para kreditur tanpa 

memandang siapa yang lebih dahulu membuat perjanjian pokoknya 

(utang piutang). Semua kreditur mempunyai hak yang sama 

terhadap objek jaminan, namun mengenai pembayaran utang tidak 

dapat dibagi rata dari hasil penjualan barang tersebut. 
19

 

Sehubungan dengan hal tersebut Menurut Soedewi mengatakan, 

jaminan yang demikian dalam praktik prekreditan (perjanjian 

jaminan utang) tidak memuaskan agi kreditur, kurang menimbulkan 
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rasa aman, dan kurang terjamin bagi kredit yang bersangkutan.
20

 

Bank memerlukan suatu jaminan yang diikat secara khusus 

untuk menjamin pelunasan hutang debitur dan hanya berlaku untuk 

bank tersebut, dengan kata lain tidak akan dibagi lagi dengan 

kreditur lainnya, yaitu Jaminan Khusus. Jaminan Khusus , dengan 

objek jaminan jelas, perjanjiannya jelas, dan semata-mata untuk 

kepentingan pelunasan kredit apabila debitur tidak memenuhi 

janjinya. Barang Jaminan yang paling diminati bagi kreditur adalah 

tanah berikut bangunan dan segala benda yang tertanam diatasnya 

dikarenakan objek jaminan tersebutlah yang paling likuid atau aman 

dan tidak mengandung risiko untuk pelunasan seluruh utang debitur 

(jika memang dapat dipastikan bahwa debitur telah gagal bayar atau 

wanprestasi). Adapun wanprestasi adalah tindakan debitur yang 

tidak mau atau tidak sanggup memenuhi prestasi yang dijanjikan.
21

 

Adapun sesuai yang dapat dituntut dalam perikatan dinaman 

prestasi. Prestasi menurut Undang-undang dapat berupa: 

1). Menyerahkan sesuatu; 

2). Melakukan sesuatu; atau 

3). Tidak melakukan sesuatu. 

Wanprestasi tersebut dapat berupa  

1). Tidak menyerahkan sesuatu. 

2). Melakukan sesuai namun tidak baik (tidak sesuai yang 

disepakati); 
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 Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan 
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21
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3). Tidak melakukan sesuatu sama sekali. 

Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan diangggap paling 

efektif dan aman adalah tanah dengan jaminan Hak Tanggungan. 

Hal ini didasarkan pada kemudahan dalam identifikasi objek Hak 

Tanggungan, jelas dan pasti eksekusinya serta mendahulukan 

pembayaran dari hasil pelelangan tanah kepada krediturnya.
22

 

Pemanfaatan lembaga eksekusi Hak Tanggungan merupakan cara 

percepatan pelunasan piutang agar dana yang telah dikeluarkan oleh 

bank dapat segera dibayarkan dan dapat digunakan kembali oleh 

debitur lainnya.  

Pada April 1996, Pemerintah Republik Indonesia bersama-

sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sepakat 

untuk mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) 

serta mencatatkannya pada lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 42.
23

 

Hak Tanggungan dirancang sebagai Hak Jaminan yang kuat 

dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti. Keberadaan UUHT bagi 

sistem Hukum Perdata khususnya Hukum Jaminan merupakan 

wujud kepastian hukum yang seimbang dalam bidang pengikatan 

jaminan atas benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai 
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Retnowulan Sutantio, Penelitian tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1999. 
23
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Benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT)  



14 
 

agunan kredit kepada kreditur, debitur maupun pemberi Hak 

Tanggungan dan pihak ketiga yang terkait. Hal ini mengingat bahwa 

dalam perjanjian kredit senantiasa memerlukan jaminan yang aman 

(secure) bagi pengembalian  dana kredit. 
24

 

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka 

dikatakan telah wanprestasi. Ketidakmampuan untuk melaksanakan 

prestasi tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum, 

khususnya bagaimana perlindungan hukum bagi lawan kontraktan. 

Kreditur dapat meminimalkan risiko wanprestasi dengan 

memberikan kewajiban pada debitur untuk menyerahkan suatu 

jaminan khusus atau penyerahan jaminan sebagai pelunasan hutang. 

Kewajiban tersebut sudah diatur dalam Perjanjian Kredit yang telah 

disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Pemberian jaminan 

merupakan suatu persyaratan untuk pencairan kredit. Jaminan yang 

diserahkan dari debitur kepada kreditur tujuannya adalah untuk 

memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi 

kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang. Penyerahan jaminan 

akan memberikan kewenangan bagi kreditur untuk mendapatkan 

pelunasan utang terlebih dahulu. 

UUHT memberikan kemudahan bagi kreditur dalam 

pelaksanaan eksekusi dengan ciri-ciri yang melekat didalamnya, 

yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan 

bagi kreditur untuk melaksanakan eksekusi dalam pelunasan 

                                                           
24

 Ahmad Ashar, “ Eksekusi Jaminan Atas Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan dalam 

Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada Bank Tabungan Negara”, Karya Ilmiah, Jurnal  

DAHA, Mei 2009, Edisi Empat Puluh Tiga , hal. 35. 
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piutangnya (droit de preference). Lebih lanjut dalam pemberian 

kredit bukan hanya kepentingan kreditur yang memerlukan 

kepastian hukum dan perlindungan. Kepentingan debitur, bahkan 

kepentingan pihak lain yang mungkin bisa dirugikan oleh akibat 

yang timbul dari penyelesaian hubungan utang piutang antara 

debitur dan kreditur, jika terjadi cidera janjipada pihak debitur. 

Dalam menghadapi kemungkinan seperti itu, hukum menyediakan  

sarana bagi setiap kreditur untuk memperoleh kembali kredit yang 

diberikannya, seperti dinyatakan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, 

dimana  seluruh harta kekayaan  debitur, baik bergerak maupun 

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

kemudian hari, merupakan jaminan untuk segala perikatan pribadi 

debitur tersebut. 

Pada Pasal 10 ayat 2 UUHT mengatur bahwa pemberian Hak 

Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. APHT 

merupakan akta PPAT yang memuat mengenai pemberian Hak 

Tanggungan kepada kreditur sebagai jaminan untuk pelunasan 

piutangnya. Proses pelaksanaan pembayaran kredit tidak lepas dari 

beberapa hambatan antara lain berupa tunggakan-tunggakan yang 

mengarah kepada timbulnya kredit macet.  

Pelaksanaan atas hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit 

masih terdapat salah satu permasalahan yang paling krusial adalah 
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debitur wanprestasi sehingga menyebabkan kredit macet. Dalam 

perjanjian kredit telah disepakati dengan tegas bahwa apabila debitur 

wanprestasi, maka kreditur berhak mengambil sebagian atau seluruh 

hasil penjualan harta jaminan tersebut sesuai dengan jumlah terutang 

baik meliputi utang pokok, bunga dan/atau denda (jika ada). 

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan terjadinya eksekusi hak 

tanggungan yang menjadi jaminan. Konsekuensinya atas objek 

jaminan tersebut, kreditur dapat melakukan eksekusi baik dibawah 

tangan maupun lelang serta melalui Pengadilan untuk mendapatkan 

pelunasan atas piutangnya, dengan atau tanpa didahului peringatan 

tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali kepada Debitur. 

Setelah menelusuri kepustakaan, kemudian diketahui bahwa 

tesis “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan 

Dalam Penyelesaian Kredit Macet” sampai saat ini belum ada. 

Namun, telah ditemukan penelitian serupa meskipun di dalam 

penelitian tersebut tidak terdapat kesamaan baik isi maupun 

kesimpulan. Penelitian tersebut dijadikan bahan acuan, adapun 

penelitian dimaksud adalah: 

- Ferly Natalia Kurniadi, Universitas Pelita Harapan, Magister 

Kenotariatan, Tesis Tahun 2015, dengan Judul “Tinjauan Yuridis 

Mengenai Kekuatan Eksekusi Hak Tanggungan, dengan Rumusan 

Masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kekuatan Eksekusi Hak Tanggungan ketika debitur 

dinyatakan wanprestasi? 
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2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan baik 

eksekusi langsung maupun tidak langsung? 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi Hak 

Tanggungan dapat dilakukan secara langsung dengan cara 

mengajukan permohonan ke kantor lelang. Kreditur pemegang 

Hak Tanggungan peringkat pertama merupakan kreditur 

separatis yang berhak menjual objek hak tanggungan 

berdasarkan kekuasaan sendiri dan memperoleh preferen dalam 

pelunasan piutangnya. Dalam proses eksekusi tidak langsung 

kreditur tidak berhak untuk menjual objek jaminan berdasarkan 

kekuasan sendiri seperti hak yang dimiliki oleh kreditur 

pemegang hak tanggungan peringkat pertama dan tetap 

memerlukan fiat Pengadilan Negeri. Dalam praktiknya 

pelaksanaan eksekusi langsung juga memerlukan fiat 

pengadilan karena faktor pengetahuan hakim, adanya gugatan 

dari pihak yang berkepentingan, faktor kelalaian Pejabat 

Pembuat Akta Tanah dan faktor Pengosongan Objek Hak 

Tanggungan.  

- Agus Findriawan, Universitas Pelita Harapan, Magister 

Kenotariatan, Tesis Tahun 2017, dengan Judul “Eksekusi Hak 

Tanggungan Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Di PT Bank 

Commonweealth Kantor Pusat Operasional Jakarta”, dengan 

rumusan masalah: 
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1. Bagaimana penanganan kredit macet serta eksekusi Hak 

Tanggungan untuk menyelesaikan kredit macet yang dilakukan 

oleh PT. Bank Commonwealth Kantor Pusat Operasional 

Jakarta? 

2. Bagaimana proses lelang objek jaminan sebagai penyelesaian 

kredit macet di PT. Bank Commonwealth Kantor Pusat 

Operasional Jakarta serta pemenuhan hak-hak para pihak? 

Hasil peneilitan menunjukkan bahwa proses penyelesaian 

kredit macet yang ada di PT Bank Commonwealth dilakukan 

melalui dua cara yaitu penyelamatan kredit macet melalui 

program Reschedulling (Penjadwalan Kembali), Reconditioning 

(Persyaratan Kembali), Restructuring (Penataan Kembali) dan 

apabila tidak bisa diselamatkan maka akan dilakukan proses 

penyelesaian, melalui eksekusi terhadap agunan/jaminan kredit 

untuk membantu debitur memenuhi kewajibannya. Di PT Bank 

Commonwealth eksekusi terhadap agunan yang berupa Hak 

Tanggungan dilakukan sesuai Eksekusi Hak Tanggungan. Proses 

lelang terhadap obyek Hak Tanggungan yang telah dieksekusi di 

PT Bank Commonwealth dilakukan melalui badan lelang negara 

yang berada di bawah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang 

Negara (DJPLN). Untuk dapat melakukan lelang di DJPLN, PT. 

Bank Commonwealth mengajukan permohonan lelang kepada 

DJPLN melalui Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang 

(KPKNL) dengan menyertakan persyaratan antara lain bukti 
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wanprestasinya debitur dan sertifikat Hak Tanggungan. 

Kemudian dengan hasil yang didapat dan lelang, dilakukan 

pemenuhan hak-hak para pihak yaitu apabila hasil lelang lebih 

besar dari kewajiban debitur, maka sisanya akan dikembalikan 

kepada debitur atau pemilik obyek Hak Tanggungan yang 

dilelang, sedangkan apabila kurang maka terhadap kekurangan ini 

akan dilakukan penghapusbukuan oleh bank terhadap kewajiban 

debitur tersebut. 

- Zarfitson, Universitas Andalas, Magister Kenotariatan, Tesis 

Tahun 2017, dengan Judul “Eksekusi Obyek Jaminan Hak 

Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Di BPR Kabupaten 

Sijunjung”, dengan rumusan masalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Objek Jaminan Hak 

Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit di BPR Kabupaten 

Sijunjung? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksekusi Obyek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan 

Kredit Di BPR Kabupaten Sijunjung? 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi 

objek Hak Tanggungan dalam penyelesaian dari pembiayaan 

bermasalah, bank melakukan Parate eksekusi Hak Tanggungan 

atas objek jaminan (Hak Tanggungan) dengan cara mengajukan 

permohonan Eksekusi Hak Tanggungan secara tertulis kepada 

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
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(KPKNL), baik dengan menggunakan jasa pra lelang Balai 

Lelang Swasta maupun secara langsung kepada KPKNL tersebut. 

Kendala yang dialami pada awal pelaksanaan parate eksekusi 

Hak Tanggungan diantaranya adalah perlawanan yangdilakukan 

oleh debitur atas upaya eksekusi yang akan dialkukan oleh Bank. 

Cara mengatasi kendala yang dialami pada awal pelaksanaan 

eksekusi hak tanggungan diantaranya adalah perlawanan yang 

dilakukan oleh sebitur atas upaya eksekusi yang dilakukan oleh 

Bank. Pemohon Lelang Eksekusi (Bank) mengajukan 

permohonan melalui Kepaniteraan Pengadilan, kemudian 

Pengadilan menerbitkan Surat Anmaning (Peringatan kepada 

debitur) sebanyak 2 (dua) kali untuk diberik kesempatan 

melakukan pelunasan pinjaman kepada bank. 

Berdasarkan uraian maraknya kredit macet diatas, Penulis 

tertarik untuk menganalisis dari segi hukumnya terkait penyelesaian 

kredit macet berikut pelaksanaan eksekusi hak tanggungannya 

khususnya di bank Umum Konvensional sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, sehingga Penulis merumuskan penelitian tersebut dengan 

judul “Tinjauan Yuridis  Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan 

Dalam Penyelesaian Kredit Macet”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan dalam latar belakang, 

dapat ditarik dua permasalahan hukum sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaturan penyelesaian kredit macet berdasarkan 

Perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan atas objek 

jaminan dalam penyelesaian kredit macet? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian  

1) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana 

pengaturan penyelesaian kredit macet sesuai dengan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

2) Untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan sesuai Perundang-undangan yang 

berlaku. 

1.3.2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum 

khususnya hukum perbankan tentang penyelesaian 

kredit macet. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan masukan bagi kreditur atas penyelesaian kredit 

macet dalam memberikan perlindungan hukum dan 

kepastian hukum berupa pelaksanaan eksekusi atas 
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objek jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan memahami penulisan hukum ini, baik bagi 

penulis dalam melakukan penulisannya maupun bagi pembacanya, 

maka penulis menyusun pembahasannya yang terbagi dalam 5 (lima) 

bab. Setiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang lebih kecil, 

yaitu sebagai berikut: 

Bab 1.  Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang 

Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

Bab 2.  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Landasan Teori dan 

Landasan Konseptual. 

Bab 3.  Metode Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan mengenai Metode Penelitian yang 

memuat Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, 

Pendekatan Yang Digunakan dan Analisis Hukum. 

Bab 4.  Analisis dan Pembahasan  

Dalam bab ini diuraikan mengenai 2 (dua ) sub bab yang 

merupakan rumusan permasalah yang diangkat oleh 

penulis dalam penelitian ini, antara lain pengaturan 
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penyelesaian kredit macet dan pelaksanaan eksekusi hak 

tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Bab 5.  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas permasalahan-

permasalahan hukum yang telah dibahas dalam penelitian 

ini sebagai suatu legal problem solving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


