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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan akan pembangunan perumahan sangat dibutuhkan mengingat 

rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus 

dipenuhi, selain itu jumlah penduduk di Indonesia juga terus meningkat 

sehingga kebutuhan akan perumahan juga ikut meningkat. Berikut ini adalah 

tabel jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang berdasarkan jenis kelamin1 : 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang 

Tahun  2013  2012  2011  2010  
Jumlah Pria (jiwa)  1.617.090 1.562.708 1.516.873  1.454.956 
Jumlah Wanita (jiwa)  1.540.690 1.488.221 1.443.601  1.379.420 
Total (jiwa)  3.157.780 3.050.929 2.960.474  2.834.376 
Pertumbuhan Penduduk (%) 4 3 4  -
Kepadatan Penduduk 
(jiwa/Km²)  

3.121 3.015 2.926  2.805 

 

Kemudian berikut ini adalah data dari luas wilayah Kabupaten Tangerang 

berdasarkan kecamatan2 : 

                                                            
     1 Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Profil Daerah Kabupaten Tangerang Statistik 
Penduduk Menurut Jenis Kelamin”, diakses dari 
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/demografipendudukjkel.php?ia=3603&is=
37, pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 23.47 

     2 Badan Pusat Statistik, “Luas Wilayah Kabupaten Tangerang menurut Kecamatan”, 
diakses dari http://tangerangkab.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/16, 
pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 00.20 
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Luas Wilayah Kabupaten Tangerang menurut Kecamatan 

Kecamatan Luas Wilayah Persentase 
 
  

( Km2 ) (%) 

1. Cisoka 26,98 2,81 
2. Solear 29,01 3,02 
3. Tigaraksa 48,74 5,08 
4. J a m b e 26,02 2,71 
5. Cikupa 42,68 4,45 
6. Panongan 34,93 3,64 
7. C u r u g 27,41 2,86 
8. Kelapa Dua 24,38 2,54 
9. L e g o k 35,13 3,66 
10. Pagedangan 45,69 4,76 
11. Cisauk 27,77 2,89 
12. Pasar Kemis 25,92 2,70 
13. Sindang Jaya 37,15 3,87 
14. Balaraja 33,56 3,50 
15. Jayanti 23,89 2,49 
16. Sukamulya 26,94 2,81 
17. K r e s e k 25,97 2,71 
18. Gunung Kaler 29,63 3,09 
19. K r o n j o 44,23 4,61 
20. Mekar Baru 23,82 2,48 
21. M a u k 51,42 5,36 
22. K e m i r i 32,70 3,41 
23. Sukadiri 24,14 2,52 
24. R a j e g 53,70 5,60 
25. Sepatan 17,32 1,81 
26. Sepatan Timur 18,27 1,90 
27. Pakuhaji 51,87 5,41 
28. Teluknaga 40,58 4,23 
29. Kosambi 29,76 3,10 
Jumlah / Total 959,61 100,00 

 

 Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan 

penduduk di wilayah Kabupaten Tangerang terjadi peningkatan setiap 

tahunnya  dan hal tersebut akan berdampak pada kebutuhan pembangunan 

perumahan di wilayah tersebut. Kemudian berdasarkan data dari tabel diatas 
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luas wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu 959,61 km2, terbilang lebih luas 

dibanding Provinsi DKI Jakarta, yaitu 740,3 km2, sehingga ini juga merupakan 

alasan kebutuhan pembangunan perumahan di Kabupaten Tangerang akan 

terus meningkat.  Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang 

Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten, Sobri Nurdin, 

juga mengatakan bahwa  Tangerang masih dominan dalam pembangunan 

perumahan dibandingkan wilayah lain di Provinsi Banten.3 

 Salah satu pihak yang memberikan kontribusi dalam pembangunan 

khususnya dibidang perumahan rakyat adalah pihak pengembang (developer). 

Namun dalam menjalankan kegiatannya, pihak pengembang membutuhkan 

dana sehingga dalam hal ini pihak pengembang akan mengajukan kredit 

kepada pihak Bank. Bank memiliki peran yang cukup penting dalam 

kelancaran kegiatan ekonomi disuatu Negara.  

 Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Bank merupakan lembaga yang 

melaksanakan fungsi intermediasi (intermediary function), yang menjembatani 

                                                            
     3 FER Berita Satu, “Tangerang Jadi Primadona Pembangunan Perumahan”, diakses 
dari http://www.beritasatu.com/hunian/164871-tangerang-jadi-primadona-pembangunan-
perumahan.html, pada tanggal 21 Oktober 2015 pukul 20.18 
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kebutuhan diantara unit-unit yang mempunyai kelebihan dana dengan unit-unit 

yang membutuhkan dana.4 

 Salah satu kegiatan dari Bank adalah dengan memberikan kredit. Kredit 

adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya 

oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.5 Pengertian 

kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 jo 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah sebagai 

penyediaan utang 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. 

Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa6 : 

1. Kredit Produktif 

Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang 

menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Kredit 

jenis ini terdapat 2 kemungkinan : 

a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai 

kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam 

rangka peningkatan produksi atau penjualan. Contohnya adalah Kredit 

                                                            
     4 Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan (Jakarta : RedCarpet Studio, 
2011), 179. 
     5 Malayu S.P Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 87. 
     6 HR Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 
2005), 125. 
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Modal Kerja yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) 

kepada Developer untuk membantu modal kerja pembiayaan 

pembangunan proyek perumahan mulai dari biaya pembangunan 

konstruksi rumah sampai selesai dan biaya sarana dan prasarana. 

b. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang 

modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu 

barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan. Contohnya 

Bank BCA memberikan Tambahan modal kerja dalam rangka 

peremajaan, perluasan atau peningkatan kapasitas usaha baik itu dalam 

bentuk Perseroan Terbatas, CV, Koperasi, Yayasan ataupun 

Perorangan. 

2. Kredit Konsumtif 

Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya. Contohnya 

Bank Tabungan Negara memberikan Kredit Agunan Rumah dimana 

nasabah dapat menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan 

konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal/apartemen/ruko milik 

nasabah. 

 Berdasarkan jenis kredit tersebut diatas maka untuk merealisasikan 

kegiatan pembangunan perumahan, pihak pengembang akan melakukan 

Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi dengan pihak Bank. Pengertian 

perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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(KUHPer), adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Dari perjanjian itulah 

akhirnya timbul perikatan. 

 Namun setiap orang ataupun pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian 

tidak dapat menjamin kepastian bahwa pihak tersebut tidak akan mengingkari 

janjinya. Oleh karena itu, didalam suatu perjanjian terutama Perjanjian Kredit 

umumnya terdapat klausul yang mengatur mengenai jaminan. Jaminan itu 

sendiri adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga 

kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa 

debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.7 Kemudian 

dalam Pasal 1131 KUHPer juga terdapat asas umum hak seorang kreditur 

terhadap debitur, bahwa : “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak 

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

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya 

perseorangan.” 

Pihak debitur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi merupakan 

pihak pengembang sedangkan Bank sebagai penyedia dana merupakan pihak 

kreditur. Pihak kreditur dalam perjanjian tersebut memerlukan lembaga 

penjaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum. Kemudian 

karena dalam hal ini pihak debitur berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang 

berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 huruf a : 

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum 
                                                            
     7 Ibid, 208. 
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yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini 

serta peraturan pelaksanaannya” dan Pasal 3 ayat (1) : “Pemegang saham 

Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat 

atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan 

melebihi saham yang dimiliki.” maka terdapat pemisahan kekayaan antara 

kekayaan perseroan dengan kekayaan para pemegang sahamnya. Sehingga 

yang dijaminkan dalam Perjanjian Kredit tersebut adalah kekayaan perseroan 

berupa lahan lokasi proyek untuk pembangunan perumahan baik yang sekarang 

masih berupa tanah kosong maupun dikemudian hari yang sudah berdiri 

bangunan-bangunan rumah yang akan dijual kepada konsumen dengan bukti 

kepemilikan Sertifikat Induk Hak Guna Bangunan. 

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, atau disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA), sudah menyediakan lembaga hak jaminan yang kuat atas tanah, yaitu 

Hak Tanggungan, sebagai pengganti Hypotheek dan Credietverband.8 

Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan 

Tanah (UU Hak Tanggungan) maka semakin jelas bahwa Hak Tanggungan 

merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah. Pengertian Hak Tanggungan 

itu sendiri adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan piutang tertentu, 

                                                            
     8 Purwahid Patrik, Hukum Jaminan (Semarang : Universitas Diponegoro, 2009), 103. 
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yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap 

kreditur-kreditur lain.9 

Sehingga untuk memberikan perlindungan kepada kreditur, Sertifikat Hak 

Guna Bangunan yang dijaminkan oleh pengembang harus diikat dengan Hak 

Tanggungan. Namun dalam prakteknya terkadang Bank memberikan 

kebijakan-kebijakan tertentu atas pertimbangan-pertimbangan tertentu serta 

tujuan tertentu yang sifatnya untuk kelancaran dari segi pembangunan, 

penjualan dan pembayaran bagi semua pihak sehingga lahan lokasi proyek 

tersebut yang merupakan jaminan dari debitur kepada kreditur tidak diikat 

dengan Hak Tanggungan agar pengembang dapat dengan cepat menjual 

rumah-rumah kecil bersubsidi kepada konsumen. 

Dalam rangka pelunasan Kredit Modal Kerja yang diberikan kreditur 

kepada debitur maka debitur harus segera melakukan jual beli kepada 

konsumen supaya sebagian dari hasil penjualan dapat dibayarkan untuk 

melunasi kredit tersebut. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : “Bahwa peralihan hak atas tanah 

dan hak milik atas satuan rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, 

pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya 

(kecuali lelang) hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut 

perundang-undangan yang berlaku”. 

                                                            
     9 Ibid, 109. 
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Persyaratan untuk melakukan jual beli yang dibuat dihadapan PPAT yang 

berwenang, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 36 

tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan maka dalam hal ini penjual harus 

membayar Pajak Penghasilan (PPh). Kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) maka pembeli harus membayar BPHTB tersebut. 

Selain itu, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian 

Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah  pasal 17 ayat (4) : “Dalam 

hal terjadi peralihan hak sebagian bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan 

pemecahan/pemisahan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) dibuat atas nama diri sendiri, selanjutnya dibuat Akta oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah”. 

Apabila sertifikat tersebut tidak segera dipecah, sedangkan pengembang 

sudah siap menjual dalam arti kata bangunan rumah sudah siap dijual kepada 

konsumen baik melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun secara tunai, 

dalam keadaan demikian belum bisa dilaksanakan akad kredit dalam bentuk 

Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) namun hanya bisa dengan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa di 

hadapan notaris. Sedangkan Bank dalam memberikan Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) kepada konsumen dari si pengembang tidak mengenal adanya 
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Pengikatan Jual Beli dan Kuasa karena akta tersebut belum merupakan bukti 

peralihan hak, baru merupakan pengikatan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 

ketidaksesuaian antara Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan yang bertujuan memberikan landasan untuk berlakunya lembaga 

Hak Tanggungan yang kuat dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Para 

pihak lebih memilih untuk tidak membebankan Hak Tanggungan pada jaminan 

dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja demi pelaksanaan jual beli dengan 

konsumen dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Bank 

sehingga dapat segera melunasi sebagian hutang pihak pengembang kepada 

Bank pemberi kredit modal kerja tersebut. Maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul : 

AKIBAT HUKUM JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT 

MODAL KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK DIBEBANKAN HAK 

TANGGUNGAN. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian iini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana akibat hukum apabila jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal 

Kerja Konstruksi yang berupa hak atas tanah tidak diikat dengan Hak 

Tanggungan ? 
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2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur apabila debitur 

wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi yang 

jaminannya tidak diikat dengan Hak Tanggungan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa akibat hukum apabila jaminan dalam Perjanjian Kredit 

Modal Kerja Konstruksi yang berupa hak atas tanah tidak diikat dengan 

Hak Tanggungan 

2. Menelusuri bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur apabila debitur 

wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi yang 

jaminannya tidak diikat dengan Hak Tanggungan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pembangunan ilmu pengetahuan hukum yang 

berkaitan dengan pembiayaan pembangunan perumahan melalui kredit 

bank. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi 

mengembangkan pengetahuan mengenai mekanisme dalam kepemilikan 

kredit perumahan, supaya masyarakat Indonesia tidak salah menafsirkan 

pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan Kredit Modal Kerja yang 
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juga berhubungan dengan Kredit Kepemilikan Rumah, sehingga dapat 

menghindari sengketa atau masalah-masalah yang mungkin akan timbul 

dikemudian hari. 

2. Manfaat Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

masyarakat untuk memberikan pengertian mengenai proses dalam 

Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi, kemudian mengenai bentuk 

perlindungan terhadap kreditur dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja 

antara Bank dengan pihak pengembang dan diharapkan dapat menghindari 

adanya ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit 

tersebut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis 

terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Serangkaian tulisan dalam baba ini bertujuan untuk memberi 

gambaran akan apa yang dituliskan pada bab-bab selanjutnya, 

yang disusun secara sistematis dalam latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

 BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam bab ini, dijelaskan landasan teoritis dan landasan  

konseptual yang mendasari penelitian dalam skripsi ini. Penulis 

akan menjelaskan teori-teori yang mendukung pengertian 

mengenai perjanjian kredit, teori hukum perjanjian, hukum 

kebendaan dan jaminan, dan juga yang berhubungan dengan 

Kredit Modal Kerja Konstruksi. 

 BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum 

normatif secara kualitatif. Kemudian juga akan diuraikan 

mengenai bahan hukum primer, sekunder serta bahan non hukum 

yang digunakan untuk membahas dan menganalisis isu hukum 

dalam penulisan ini. 

 BAB 4 : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini dipaparkan mengenai permasalahan penelitian 

beserta pemecahannya sesuai dengan rumusan masalah yang 

diangkat. Pembahasan ini akan dilandaskan pada teori-teori 

hukum, prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jawaban atas isu hukum yang menjadi 

fokus penelitian dalam skripsi ini diuraikan pada bab ini. 

 BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan 

rekomendasi hukum atas masalah dalam penelitian ini. 
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Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap isu 

hukum, dan saran yang berupa rekomendasi ditujukan untuk 

manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan preskripsi 

terhadap apa yang seharusnya. 
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