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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara berkembang sedang  melakukan pembangunan 

nasional terutama dibidang ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera, adil dan makmur. Untuk meyakinkan masyarakat  berperan aktif dalam 

penyediaan dana pembangunan dibutuhkan lembaga jaminan yang kuat dan 

memberi kepastian hukum bagi para pihaknya. Lembaga jaminan dapat dibedakan 

menjadi 2 macam yaitu jaminan umum dan jaminan khusus, jaminan umum 

terjadi tanpa perlu di perjanjikan. Hal ini bedasarkan pasal 1131 KUHPerdata 

yang menyatakan segala harta benda debitur,baik yang sudah ada maupun baru 

akan ada menjadi tanggungan untuk perikatan.  

 Jaminan umum adalah jaminan yang di berikan bagi kepentingan semua 

kreditur dan menyangkut semua harta kekaayaan debitur. Hal ini berarti  benda 

jaminan tidak di peruntukan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya di 

bagi antara para kreditur seimbang dengan piutang piutangnya masing masing1. 

Jaminan khusus di jelaskan pada pasal 1132 KUHPerdata dalam kalimat “ kecuali 

diantara para kreditur ada alasan alasan yang sah untuk didahulukan”. Dengan 

demikian pasal 1132 mempunyai sifat yang mengatur / melengkapi dengan kata 

																																								 																					
1 Frieda Husni Hasbullah , Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan jilid 2 
cet. 3 (jakarta: IHC, 2009) hal 11 
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lain ada yang diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan 

hutangnya dibanding kreditur kreditur lainnya.  

Ada 2 cara menjaminkan dalam jaminan khusus yaitu, jaminan perorangan 

dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dapat dilakukan dengan melalui 

gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggunan, sedangkan jaminan perorangan dapat 

dilakukan dengan melalui perjanjian penanggungan misalnya borgtocht, garansi 

dan lain lain.2 

  Didalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria tentang lembaga jaminan atas tanah berupa hak tanggungan yang 

diatur dalam peraturan tersendiri. Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang hak tanggungan dalam Pasal 1 ayat (1) yang di maksud hak tanggungan 

adalah hak jaminan yang di bebankan 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 

diutamakan kepada kreditur tententu terhadap kreditur lainnya. Hak tanggungan 

sebenarnya menyangkut 3 aspek sekaligus yang pertama, berkaitan dengan hak 

jaminan atas tanah, kedua yang berkaitan dengan kegiatan pengkreditan, dan yang 

ketiga berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait.3 

 

																																								 																					
2 Ibid,  hal 12	
3 Ibid, hal 142 
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  Sebagaimana yang terkandung dalam UUHT, maka unsur-unsur pokok 

dari Hak Tanggungan antara lain : 4 

a) Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang; 

b) Obyek Hak Tanggungan adalah ha katas tanah sesuai UUPA; 

c) Hak Tanggungan dapat dibebankan terhadap tanahnya (ha katas tanah) saja 

tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu; 

d) Utang yang dijamin  harus satu utang tertentu; 

e) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 

kreditor-kreditor yang lain. 

Hak Tanggungan mempunyai sifat yang disebutkan dalam Pasal 2UUHT 

bahwa: 

1) Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika 

diperjanjikan dalam akta pemberian Hak Tanggungan sebagimana dimaksud 

pada ayat 2 

2) Apabila Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, dapat 

diperjanjikan dalam akta pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, 

bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran 

yang besarnya sama dengan nilai masing-masing ha katas tanah yang 

merupakan bagian dari Obyek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari 

																																								 																					
4Sutan Remy Sjahdaini. Hak Tanggungan, Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah 
Yang dihadapi Oleh Perbankan,(Bandung: Alumni, 1999), halaman 11. 
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Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya 

membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang 

belum dilunasi. 

Adapun fungsi dari pada jaminan tersebut adalah demi keamanan modal 

yang diberikan oleh debitur (si pemberi modal). Hal ini memang sudah 

sewajarnyalah hak-hak dari kreditur harus dilindungi dan disinilah letak arti 

penting lembaga jaminan. Kebijakan yang longgardalam perkreditan juga sangat 

diperlukan demi perlindungan terhadap pihak ekonomi lemah yaitu para petani 

kecil, pedagang kecil, para pegawai kecil. Mereka semua itu memerlukan kredit 

untuk mengembangkan usahanya disamping kurang mampunya untuk 

memberikan jaminan yang memadai untuk jaminan bagi kredit yang diperlukan. 

Dalam rangka memperhatikan lembaga jaminan yang demikian, bentuk-

bentuk lembaga jaminan yang tumbuh dengan suburnya dalam praktek perlu 

mendapat pengaturan dengan segera. Hal ini sangat dirasakan sangat perlu karena 

beberapa masalah atau persoalan yang menurut pengamatan penulis banyak sekali 

hal-hal yang terjadi di dalam praktek tidak sejalan dengan peraturan yang ada, 

misalnya saja para pengusaha pada khususnya serta masyarakat pada umumnya 

belum dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa 

pemberian kredit perbankkan, sehingga apa yang terjadi kewajiban debitur untuk 

mengembalikan modal yang diberikan dari kreditur tidak berjalan lancar 

sebagaimana mestinya ini jelas merupakan faktor penghambat jalannya 

perekonomian suatu negara. 
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Kemudian problem yang lain adalah bahwa pengusaha atau masyarakat 

belum mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan 

jaminan atau tanggungan. Dengan melihat kenyataan diatas maka sangatlah perlu 

sekali pemerintah memberikan bimbingan berupa penyuluhan-penyuluhan kepada 

para pengusahamaupun masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan 

masalah tersebut. 

Di samping itu pemerintah dalam hal ini memberikan pengawasan yang 

tepat dan cepat sehingga kredit perbankkan yang diberikan tersebut dapat 

berperan sebagaimana diharapkan. sehingga kemungkinan kebocoran-kebocoran 

dapat dihindari sedini mungkin. Adapun proses pembebanan Hak Tanggungan 

menurut Undang-Undang Hak Tanggungan adalah melalui dua tahap: 

1. Tahap pemberian Hak Tanggungan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) oleh PPAT sebelumnya telah dibuat perjanjian hutang 

piutang yang menjadi dasar dari Hak Tanggungan ini (Pasal 8 Ayat 1) 

UUHT. 

2. Tahap pendaftaran oleh Kantor Pertanahan,pendaftaran ini adalah penting 

karena membuktikan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. Untuk 

memperoleh kepastian mengenai saat pendaftaran maka ditentukan bahwa 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penandatangan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan dan penerimaan surat-surat yang diperlukan untuk 

pendaftaran tersebut secara lengkap oleh Kantor Pertanahan 5 Apabila hari 

																																								 																					
5Kartini Mujadi Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, (Jakarta : Seri Hukum Harta Kekayaan 
2006), hal 213. 
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ketujuh jatuh pada hari libur,maka dihitung hari kerja berikutnya. 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 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 dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak.  

Sedangkan kredit menurut pasal 1 ayat (11)  Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 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 utnuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Masalah utang piutang adalah adanya kesanggupan dari orang yang 

berutang untuk mengembalikan utangnya. Hal ini berhubungan dengan jaminan 

yang diberikan dalam pembayaran utang debitur, terutama bagi pihak yang 

meminjamkan utang, jaminan mutlak diperlukan dalam utang piutang sehingga 

ada kepastian bahwa uang yang dipinjamkan akan terbayar. Apalagi jika bank 

sebagai kreditur, maka jaminan mutlak diperlukan. Hal ini sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk 

selanjutnya disebut UUP, dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit, bank 
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umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur 

untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.6  

Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan 

khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting 

dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang 

dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan 

bermasyarakat. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam 

pengadaan dana adalah lembaga perbankan,yang telah membantu pemenuhan 

kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang 

antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur 

sebagai pihak pemberipinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak 

yang berhutang. 

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis  mengangkatnya 

kedalam penulisan skripsi dengan judul: 

 “ASPEK HUKUM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH 

BESERTA BENDA – BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH 

SEBAGAI JAMINAN KREDIT”. 

 

 

 

 

 
																																								 																					
6Purwahid Patrik dan Kashadi,Hukum Jaminan, ( semarang universitas diponegoro,2009)  hal 90 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang akan diangkat penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pemberian kredit dengan jaminan berupa 

tanah dan bangunan di  BRI Syariah Kota Tangerang? 

2. Bagaimana kesesuaian pembebanan hak tanggungan dengan 

Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Kantor Pertanahan 

Kota Tangerang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penulisan diatas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menggambarkan mekanisme pemberian kredit dengan 

diajukan kredit berupa tanah dan bangunan di Kota Tangerang 

2. Untuk menjelaskan kesesuaian pembebanan hak tanggungan di 

Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan peraturan Undang-

Undang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Memberikan masukan kepada Bank,PPAT,Notaris,Kantor 

Pertanahan dan memberi materi untuk pengembangan Hukum 

Jaminan dan Hukum agraria. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai masukkan yang membangun serta dapat menjadi 

pertimbangan untuk diterapkan bagi mahasiswa, pendidik, 

serta pemerintah dalam dunia pendidikan.   

1.5 Sistematika Laporan Hasil Penelitian 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis akan 

memberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam penelitian ini secara 

garis besarnya yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

laporan hasil penelitian. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan  teori perjanjian kredit, Hak Tanggungan 

sebagai jaminan kredit dan hak tanggungan menurut pertanahan 

nasional. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan yakni 

penelitian normatif, dengan jenis penelitian basic research, dengan 

tipe penelitian deskriptif analisis. 
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 BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang analisi dari hal-hal yang diuraikan 

dalam rumusan masalah. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan serta saran untuk menjawab rumusan masalah.   

Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka yang 

digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	




