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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Aktivitas manusia dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu aktivitas 

komersial dan aktivitas non-komersial. Aktivitas komersial dilakukan untuk 

memperoleh keuntungan materi sedangkan aktivitas non-komersial dilakukan 

untuk memenuhi peran individu dalam masyarakat. Hukum mengatur kedua 

kelompok aktivitas manusia dan menjalankan fungsinya. Meski demikian, dapat 

disaksikan bahwa aktivitas komersial mendapatkan konsentrasi yang lebih dari 

pada aktivitas non-komersial. 

Aktivitas komersial masa kini menuntut kecepatan dan kepastian gerak. 

Kecepatan dan kepastian ini sudah merupakan tuntutan alamiah karena akumulasi 

transaksi dagang yang besar dalam kuantitas dan kualitas mengakibatkan roda 

perekonomian berputar dengan cepat. Ini artinya, hukum juga mengalami 

kemajuan dirinya yaitu mengikuti kemajuan ekonomi dengan cara-cara menurut 

ilmu hukum diantaranya menciptakan lembaga hukum yang efektif dan 

memperbaharui peraturan perundang-undangan yang ada. 

Salah satu hambatan bagi pelaku ekonomi untuk memperoleh pengucuran 

kredit dalam jumlah besar adalah persyaratan jaminan yang sering dianggap berat, 

terutama berkaitan dengan jaminan dalam perjanjian kredit. Meskipun dalam 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), 

menyebutkan bahwa jaminan bukan merupakan syarat yang mutlak atau prime of 



  

 

 

2 

contract untuk mendapatkan kredit dari bank, namun di dalam praktik perjanjian 

kredit dengan pihak perbankan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan 

jaminan atau suatu acessoir of contract. Disinyalir dalam praktik, bahwa kreditor 

cenderung memilih jaminan yang bersifat kebendaan dibandingkan dengan non-

kebendaan, hal seperti ini sangatlah wajar mengingat perkembangan jaman yang 

semakin membuat para kreditor lebih harus berhati-hati dalam memberikan kredit, 

karena begitu maraknya bentuk penipuan yang merugikan pihak kreditor sebagai 

pemberi kredit. 

Salah satu lembaga hukum yang memiliki peran penting dalam aktivitas 

komersial ialah lembaga hak tanggungan sebagaimana dimaksudkan oleh 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-

Undang Hak Tanggungan disingkat UUHT). Lembaga hak tanggungan adalah 

lembaga yang memberikan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Pokok Agraria disingkat UUPA), 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. Dengan kata-kata lain, lembaga hak tanggungan 

memberikan perlindungan terhadap kreditor yang diutamakan atas sejumlah 

modal yang dipinjamkannya kepada debitor dengan jaminan hak atas tanah yang 

telah dibebani hak tanggungan senilai dengan nilai pinjaman tersebut. Lembaga 
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hak tanggungan ini merupakan pembaruan dari lembaga hipotik dan dalam cita-

cita pembuatnya diharapkan menjadi lembaga yang lebih efisien dan memberikan 

perlindungan lebih pasti kepada kreditor preferen.1 

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lainnya. Artinya, jika debitor cidera janji, kreditor atau 

pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang 

dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

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

Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi prefensi 

piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. 

Efisiensi lembaga hak tanggungan merujuk kepada pengaturan mengenai 

eksekusi objek hak tanggungan. Pertama dapat dilihat mengenai kewenangan 

kreditor untuk mengeksekusi langsung diberikan oleh undang-undang atau ex lege 

dan yang kedua mengenai cara eksekusi yang digunakan yaitu dengan 

menerapkan parate executie2 atau eksekusi sederhana dalam arti tidak melalui 

rangkaian proses acara perdata biasa. Kedua pembaruan ini bersifat esensial dan 

sesungguhnya tidak dapat ditinggalkan karena merupakan ciri hak tanggungan 

bila dibandingkan dengan lembaga jaminan hipotik sebagai pendahulunya.3 

Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan jawaban agar hak jaminan 

                                                 
1J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Hak 

Tanggungan, Cet.akan Keempat, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 

277-278. 
2R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 2005, Kamus Hukum, Cetakan Keenam 

belas, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 86. 
3J. Satrio, op.cit., hal. 279. 
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dapat dijalankan secara efisien meski dalam praktik belum sampai kepada 

keidealan undang-undang bersangkutan. 

Parate eksekusi secara implisit terdapat dalam Penjelasan Umum Angka 9 

dari Undang-undang Hak Tanggungan, yang menyebutkan : 

Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam 

pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Walaupun secara umum 

ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang 

berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan 

tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam undang-undang ini, yaitu yang 

mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Psal 224 

Reglement Indonesia yang Diperbarui (Het Herzeine Inlands Reglement) 

dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan 

Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten 

Buiten Java en Madura). 

 

Dalam batang tubuh Undang-Undang Hak Tanggungan dasar berpijaknya 

pengaturan mengenai parate eksekusi Hak Tanggungan terdapat dalam Pasal 20 

ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut : 

Pasal 20 Ayat (1) : 

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: 

a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau; 

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak 

Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan 

piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada 

kreditor-kreditor lainnya. 

 

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a di atas, dinyatakan bahwa apabila 

debitor cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak 

untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan. 
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Pasal 6 

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan tersebut”. 

Secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 6 tersebut 

menunjukkan adanya dua hal penting manakala debitor wanprestasi, yaitu 

peralihan hak dan pelaksanaan hak bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan 

pertama.4 Dalam pasal tersebut, hak kreditor dalam hal debitor cidera janji, untuk 

menjual obyek Hak Tanggungan melalui lelang sudah diberikan oleh undang-

undang sendiri kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan yang pertama. 

Dengan demikian diperjanjikan atau tidak diperjanjikan di dalam Akta Pemberian 

Hak Tanggungan mengenai kewenangan kreditor untuk melakukan parate 

eksekusi Hak Tanggungan, hak kreditor untuk melakukan parate eksekusi Hak 

Tanggungan apabila debitor cidera janji telah diberikan oleh undang-undang, dan 

oleh karenanya dapat dilakukan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada 

debitor. 

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut di atas 

membedakan antara hak yang di miliki oleh kreditor pemegang Hak Tanggungan 

dengan kreditor pemegang hipotik. Perbedaan tersebut terletak pada diperlukan 

atau tidaknya janji yang mengatur tentang pelaksanaan penjualan langsung objek 

                                                 
4Herowati Poesoko, 2007, Parate Esekusi Obyek Hak Tanggungan 

(Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Cet I, 

LaksBang PRESsindo, Yogyakarta, hal. 246-247. 
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jaminan (parate eksekusi). Dalam hal hipotik, parate eksekusi Hak Tanggungan 

baru dapat menjadi hak kreditor pemegang hipotik apabila diperjanjikan terlebih 

dahulu sebelumnya. 

Berbeda dengan Hak Tanggungan, dimana hak kreditor pemegang Hak 

Tanggungan untuk melakukan parate eksekusi Hak Tanggungan telah diberikan 

oleh undang-undang dengan tujuan untuk memperkuat posisi dari kreditor 

pemegang Hak Tanggungan. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan 

memberikan pemahaman secara tegas bahwa kewenangan menjual atas kekuasaan 

sendiri diberikan kepada pemegang pertama Hak Tanggungan, sekalipun tidak 

terdapat janji yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana 

yang dikenal dengan sebutan beding van eigenmatig verkoop.5 

Akan tetapi terjadi inkonsistensi apabila membaca Penjelasan Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan kemudian dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan. Kebingungan ini disebabkan karena pada penjelasan 

Pasal 6 tersebut menyatakan bahwa : 

Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang 

dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak 

Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak 

Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada kesepakatan yang diberikan 

oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, 

pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi 

dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor 

yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak 

Tanggungan. 

 

                                                 
5Ibid. hal. 250. 
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Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan di atas, 

hak kreditor untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

didasarkan pada janji apabila debitor cidera janji. Dengan kata lain, hak kreditor 

untuk melakukan parate eksekusi hak tanggungan baru ada apabila telah 

diperjanjikan terlebih dahulu sebelumnya pada perjanjian kredit antara debitor 

dengan kreditor. Hal ini tidak konsisten dengan bunyi Pasal 6 itu sendiri yang 

pada intinya memberikan hak kepada kreditor untuk melakukan parate eksekusi 

apabila debitor cidera janji. Inkonsistensi ini dapat menciptakan ketidakpastian 

hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap kreditor pemegang Hak 

Tanggungan. 

Hal lain yang menurut penulis merupakan ketidakkonsistenan dari 

pengaturan parate eksekusi dalam Undang-Undang Hak Tanggungan adalah 

mekanisme atau aturan formal dalam pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan 

itu sendiri. Berdasarkan Penjelasan Umum Angka 9 Undang-Uundang Hak 

Tanggungan dinyatakan bahwa : 

Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam 

pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum 

ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang 

berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan 

tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang ini, yaitu yang 

mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 

Reglemen Indonesia yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch 

Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar 

Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de 

Gewesten Buiten Java en Madura). Sehubungan dengan itu pada sertipikat 

Hak Tanggungan, yang berfungsi sebagai surat-tanda-bukti adanya Hak 

Tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata ”Demi keadilan 

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”, untuk memberikan kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu sertipikat Hak Tanggungan 

tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse acte Hypotheek, yang untuk 
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eksekusi Hypotheek atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam 

melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua Reglemen di atas. Agar ada 

kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-

ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, 

bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang diatur dalam 

kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. 

 

Berdasarkan Penjelasan Umum Angka 9 tersebut, penulis sependapat 

dengan apa yang dikatakan oleh Herowati Poesoko yang menyatakan bahwa 

maksud pembuat Undang-Undang Hak Tanggungan adalah agar pelaksanaan 

parate eksekusi Hak Tanggungan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 224 Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya disebut 

H.I.R.)/258 Rechtswezen Gewesten Buiten (selanjutnya disebut R.Bg).6 

Pasal 224 H.I.R. : 

Groose dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris di 

Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “Demi keadilan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa” berkekuatan sama dengan keputusan hakim. 

Jika tidak dengan jalan perdamaian, maka surat demikian dijalankan dengan 

perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah 

hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan 

yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada pasalpasal yang 

lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan 

hanya boleh dilakukan jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika 

keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian diluar 

daerah hokum pengadilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan 

itu, maka haruslah dituruti peraturan pasal 195 ayat (2) dan seterusnya. 

 

Pasal 258 R.Bg. : 

Ayat (1) :  

“Grosse akta hipotek dan surat-surat utang yang dibuat oleh notaris di 

dalam wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi “Atas nama Raja” 

(sekarang : Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) 

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan”.  

                                                 
6Ibid. hal. 271. 



  

 

 

9 

Ayat (2) :  

“Untuk pelaksanaannya yang tidak dijalankan secara sukarela, berlaku 

ketentuan-ketentuan bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa penerapan 

paksaaan badan hanya dapat dijalankan jika diizinkan oleh putusan 

pengadilan”. 

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 224 H.I.R. di atas, 

pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 

Undang-undang Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan melalui izin dan atas 

perintah Ketua Pengadilan Negeri. Hal inilah yang menunjukkan adanya 

inkonsistensi peraturan antara Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dengan 

Penjelasan Umum Angka 9 Undang-Undang Hak Tanggungan. Di satu sisi Pasal 

6 mengatur tentang Parate Eksekusi yang dapat dilaksanakan secara langsung 

tanpa melalui pengadilan negeri, namun di sisi lain ditegaskan oleh Penjelasan 

Umum Angka 9 secara formil harus dilaksanakan berdasarkan perintah 

Pengadilan Negeri atau fiat pengadilan negeri. 

Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan ini, jika dihubungkan dengan 

ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, mengenal tiga macam 

eksekusi, yatu : 

1. Parate Eksekusi Hak Tanggungan Pertama 

Apabila Debitor Cidera Janji (Wanprestasi), pemegang hak tanggungan 

pertama mempunyai hak untuk menjual obyek eksekusi atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan di muka umum. 
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2. Eksekusi title Eksekutorial Hak Tanggungan 

Sertifikat hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan 

memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sertifikat Hak Tanggunan tersebut 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang mempunyai kekuatan sama 

dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

3. Penjualan Sukarela di bawah tangan 

Atas kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, 

penjualan hak tanggungan dapat dilakukan di bawah tangan. Hal ini 

dilakukan jika akan diperoleh harga yang lebih tinggi yang menguntugkan 

semua pihak. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan, 

berdasarkan Pasal 6 juncto Pasal 20 terdapat perbedaan pendapat dikalangan 

praktisi hukum. Terhadap hal ini terdapat beberapa penafsiran terhadap ketentuan 

Pasal 6 juncto Pasal 20, yaitu: 

Pendapat pertama, pelelangan Hak Tanggungan Pertama adalah 

berdasarkan janji-janji yang memberikan kuasa untuk menjual dan tergolong 

lelang sukarela. Oleh karena itu masih memerlukan persetujuan dan harga limit 

dari pemberi hak tanggungan. Pendapat ini sempat dianut oleh Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal 

Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) sebagaimana tercermin dalam petunjuk 

penegasan dalam surat edaran kepala BUPLN No. SEBI/21/PN/1998 Tanggal 13 

Juli 1998 tentang petunjuk pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan 

Surat Edaran dimaksud di atas, telah dicabut dengan surat Edaran Kepala BUPLN 
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No. 19/PN/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dan selanjutnya pelaksanaan Eksekusi 

Hak Tanggungan mengacu pada ketentuan UU No./1996. dengan adanya surat 

edaran tersebut, maka semua lelang berdasarkan Hak Tanggungan dalam 

pandangan BUPLN adalah Lelang Eksekusi.7 

Pendapat kedua, menganggap Pasal 6 jo Pasal 20 adalah Parate Eksekusi 

dan karenanya tidak memerlukan persetujuan debitor dan tidak memerlukan 

campur tangan pengadilan. Dengan demikian sesuai dengan pandangan yang 

kedua, Pasal 6 jo. Pasal 20 UUHT secara formal menurut hukum positif 

kewenangan parate Eksekusi Hak Tanggungan pertama sudah dapat dilakukan 

oleh bank (Swasta atau Pemerintah) dengan mengajukan permintaan Lelang 

obyek hak Tanggungan kepada Kantor Lelang Negara.8 Perbedaan penafsiran ini 

dapat dipahami, karena peraturan pelaksanaan Hak Tanggungan belum ada, 

khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi, sehingga berdasarkan Pasal 26 

UUHT, selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka problem atau isu hukum dalam penelitian 

ini adalah adanya inkonsistensi norma. Pasal 6 UUHT mengatur apabila debitor 

cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama punya hak menjual obyek hak 

tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Sedangkan 

penjelasan umum Pasal 9 jo Pasal 224 HIR-258 RBG pemegang hak tanggungan 

(kreditor) dapat menjual secara langsung obyek hak tanggungan apabila disepakati 

oleh pihak debitor secara sukarela (damai). Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 11 

ayat (2) huruf e yang berbunyi: 

                                                 
7Bachtiar Sibarani, 2001, ”Parate Eksekusi dan Paksa Badan”, Jurnal 

Hukum Bisnis Vol. 15, September 2001, hal. 10 
8Ibid 
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Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, 

antara lain: 

huruf e 

janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor 

cidera janji. 

 

Dikaitkan dengan Pasal 9 jo Pasal 224 HIR-258 RBG artinya memang 

pemegang Hak Tanggungan dapat menjaul sendiri atau menjual langsung obyek 

hak tanggungan yang dilakukan dengan jalan perdamaian atau disepakati pihak 

debitor secara sukarela. Namun apabila perdamaian tidak terwujud atau debitor 

tidak merelakan obyek hak tanggungan dijual untuk pelunasan hutang, maka 

penjualan obyek hak tanggungan harus ada ijin/perintah pengadilan (fiat 

pengadilan). 

Berdasarkan penelitian kepustakaan baik melalui perpustakaan-

perpustakaan yang ada di Kota Denpasar maupun secara online terdapat beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan parate eksekusi maupun eksekusi hak 

tanggungan yaitu : 

1. Penelitian Grace Anne Torang dengan judul ”Penolakan Pelaksanaan 

Parate Eksekusi Hak Tanggungan (Analisa Putusan Mahkamah Agung No. 

212/K/TUN/2010)”. Tesis dari Fakultas Hukum Program Magister 

Kenotariatan Universitas Indonesia, Tahun 2012. Rumusan masalah dari 

tesis ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah penafsiran hukum atas klausul kekuasaan sendiri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak 

Tanggungan yang secara keseluruhan berbunyi bahwa “apabila debitor 

cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk 
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menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut”? 

b. Bagaimanakah penafsiran hukum tentang klausula larangan substitusi 

dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Hak 

Tanggungan? 

c. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan Parate Eksekusi Hak 

Tanggungan di KPKNL? 

Penelitian Grace Anne Torang dengan penelitian yang akan dilakukan 

memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini 

sama-sama meneliti tentang parate eksekusi hak tanggungan. 

Perbedaannya jika penelitian Grace Anne Torang menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus pada Putusan 

Mahkamah Nomor 212/K/TUN/2010 dalam perkara Uung Gunawan 

selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Bandar Lampung, selaku Tergugat I dan Direksi Lelang pada 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan sebagai 

Tergugat II, maka pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (state 

approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). 

2. Penelitian Muhamad Nur Kholis Muslim dengan judul ”Analisis Parate 

Eksekusi Obyek Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta”. Tesis Program Studi Kenotariatan 
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Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2014. Rumusan 

masalah dari tesis ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pelaksanaan parate eksekusi yang diamanatkan dalam 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan 

Tanah, di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Yogyakarta? 

b. Apakah prosedur parate eksekusi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah? 

Penelitian Muhamad Nur Kholis Muslim dengan penelitian yang akan 

dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua 

penelitian ini sama-sama meneliti tentang parate eksekusi hak tanggungan. 

Perbedaannya jika penelitian Muhamad Nur Kholis Muslim menggunakan 

metode penelitian hukum normatif yang dilanjutkan dengan penelitian 

hukum empiris, maka pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan 

jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan 

(state approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). 

3. Penelitian Jolandha M. Korua dengan judul “Analisis Yuridis Tentang 

Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor”. Tesis 

Program Studi Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, 

Manado, Tahun 2014. Rumusan masalah dari tesis ini adalah sebagai 

berikut : 
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a. Apakah yang menjadi prinsip yang mendasari eksekusi? 

b. Apakah eksekusi dapat merupakan sarana perlindungan hukum bagi 

kreditor? 

Penelitian Jolandha M. Korua dengan penelitian yang akan dilakukan 

memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya kedua penelitian ini 

sama-sama meneliti tentang parate eksekusi hak tanggungan. 

Perbedaannya jika penelitian Jolandha M. Korua menggunakan metode 

penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, maka 

pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan (state approach) dan 

pendekatan konsep (conseptual approach). 

Berdasarkan persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang akan dilakukan seperti diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan 

bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya baik substansi maupun metodologinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul ”Eksekusi 

Hak Tanggungan Berdasarkan Parate Eksekusi Sertifikat  Hak 

Tanggungan.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Bagimanakah konsistensi pengaturan parate eksekusi oleh Kantor 

Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dikaitkan dengan Undang-

Undang Hak Tanggungan? 

2. Apakah parate eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan dapat dijadikan dasar 

eksekusi langsung oleh kreditor bila debitor melakukan wanprestasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan 

merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian, dan juga menunjukkan 

kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah 

diidentifikasi di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah:  

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan tesis ini  yaitu untuk 

pengembangan ilmu hukum terkait paradigma science as a process (ilmu sebagai 

proses). Dengan paradigma ini, ilmu hukum tidak akan mandek dalam penggalian 

atas kebenaran, khususnya terkait dengan topik eksekusi hak tanggungan 

berdasarkan parate eksekusi dari kekuatan eksekutorial pada Sertifikat  Hak 

Tanggungan. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan tesis ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi pengaturan parate 

eksekusi oleh Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dikaitkan 

dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis parate eksekusi Sertifikat Hak 

Tanggungan dapat dijadikan dasar eksekusi langsung oleh kreditor bila 

debitor melakukan wanprestasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan tesis ini 

yaitu sebgai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Adapun yang menjadi manfaat teoritis dalam penelitian tesis ini yaitu, 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya terhadap hukum jaminan 

dan hak tanggungan serta hukum pertanahan di bidang kenotariatan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis yang di dapat dari penelitian tesis ini yaitu 

memberikan wawasan tambahan bagi kalangan perbankan dan notaris mengenai 

eksekusi hak tanggungan berdasarkan parate eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan. 

 

1.5 Landasan Teoritis dan Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di 

atas, adapun teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian 

tesis ini yaitu : 

1.5.1 Landasan Teoritis 
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Pada dasarnya yang disebut teori adalah asas, konsep dasar, pendapat yang 

telah menjadi kebenaran umum. Menurut Karlinger9 sebuah teori adalah 

seperangkat konstruk atau konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu 

pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan 

variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena itu. Sedangkan 

konsep adalah suatu pemikiran, ide atau gagasan yang menjadi obyek penelitian. 

Teori memiliki fungsi yang sangat penting untuk memandu penelitian dan 

sebagai pisau analisis permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Penegakan Hukum. 

Sedangkan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep 

Perjanjian dalam Kredit Perbankan, Konsep Jaminan dalam Hak Tanggungan, 

Konsep Wanprestasi dan Konsep Eksekusi. 

 

1.5.1.1 Teori Kepastian Hukum 

Salah satu lembaga hukum yang memiliki peran penting dalam aktivitas 

komersial ialah lembaga hak tanggungan sebagaimana dimaksudkan oleh 

Undang-Undang Hak Tanggungan. Lembaga hak tanggungan adalah lembaga 

yang memberikan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 

dimaksud dalam UUPA. Efisiensi lembaga hak tanggungan merujuk kepada 

pengaturan mengenai eksekusi objek hak tanggungan. Pertama dapat dilihat 

mengenai kewenangan kreditor untuk mengeksekusi langsung diberikan oleh 

                                                 
9Fred N. Karlinger, 2004, Foundation of Behavioral Research. Holt, 

Rinehart, hal. 16-17. 
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undang-undang atau ex lege dan yang kedua mengenai cara eksekusi yang 

digunakan yaitu dengan menerapkan parate eksekusi atau eksekusi sederhana 

dalam arti tidak melalui rangkaian proses acara perdata biasa. 

Kemudahan dan kelebihan parate Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan 

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut tidak selamanya dapat 

dimanfaatkan oleh bank sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah yang 

dijamin dengan Hak Tanggungan. Banyak faktor permasalahan yang 

menyebabkan proses Parate Eksekusi Hak Tanggungan tersebut tidak dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Faktor permasalahan tersebut meliputi berbagai 

hal, antara lain adalah ketidaksesuaian substansi hukum Undang-Undang Hak 

Tanggungan yang mengatur tentang parate Eksekusi Hak Tanggungan itu sendiri, 

tindakan dan paradigma dari aparat penegak hukum, serta budaya hukum yang 

ada pada masyarakat termasuk juga paradigma debitor sebagai pihak tereksekusi 

Hak Tanggungan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini digunakan Teori Kepastian 

Hukum untuk membahas kepastian pihak kreditor untuk dapat mengeksekusi 

langsung hak tanggungan yang dijadikan agunan kredit. Pada tahun 1748 

Moentesquieu menulis buku De iesprit des lois (The Spirit of Laws) sebagai reaksi 

terhadap kesewenang-wenangan kaum monarki, karena kepala kerajaan amat 

menentukan sistem hukum peradilan pada saat itu secara nyata menjadi pelayanan 

monarki.10 

Pada tahun 1764 seorang pemikir hukum Italia yang bernama Gesare 

Beccaria menulis buku berjudul De delliti e delle pene, yang menerapkan gagasan 

                                                 
10E. Utrecht dan Moh. Saleh J. Jindang, 1989, Pengantar Dalam Hukum 

Indonesia, Iktiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, hal. 388. 
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Moentesquieu dalam bidang hukum pidana. Baginya, seorang dapat dihukum jika 

tindakan itu telah diputuskan oleh legislative sebelumnya, dan oleh sebab itu 

eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang 

melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislative. Gagasan ini 

kemudian dikenal sebagai asas nullum crimen sine legi, yang tujuannya 

memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga terhadap kesewenang-

wenangan negara.11 

Menurut Gustav Radbruch seperti yang dikutip oleh Theo Huijbers12: 

Menurut Radbruch dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek 

yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang 

memadai. Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti yang sempit. 

Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. 

Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini 

menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau 

legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai 

peraturan yang harus ditaati. 

 

Menurut Peter Mahmud Marzuki13: 

 

Bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, 

adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena 

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui 

apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap 

individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-

undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara 

putusan yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa 

yang telah diputus. 

                                                 
11E. Fernando M. Manullang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan 

Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai, PT. Kompas Media Nusantara, 

Jakarta, hal. 93. 
12Theo Huijbers, 2007, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Cetakan 

Keempatbelas, Kanisius, Yogyakarta, hal. 163. 
13Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, hal. 158. 
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Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu 

syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sudikno 

Mertokusumo mengartikan, bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan 

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang 

akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.14 

Bachsan Mustafa mengungkapkan, bahwa kepastian hukum itu 

mempunyai tiga arti, yaitu15: 

Pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah 

pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan 

hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-

peraturan hukum administrasi negara. Ketiga, mencegah kemungkinan 

timbulnya perbuatan sewenang-wenang (eigenrechting) dari pihak 

manapun, juga tindakan dari pihak pemerintah.  

 

Kepastian hukum menurut Van Kan menyatakan bahwa hukum bertugas 

menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.16 Lebih lanjut Van 

Kan menyatakan17: 

Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu 

menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum 

tersebut dibedakan dalam dua macam yaitu: 1) kepastian oleh karena 

hukum, yaitu hukum menjamin kepastian antara pihak yang satu terhadap 

pihak yang lainnya, artinya adanya konsistensi penerapan hukum kepada 

semua orang tanpa pandang bulu, dan, 2) kepastian dalam atau dari 

hukum, artinya kepastian hukum tercapai jika hukum itu sebanyak-

banyaknya undang-undang, tidak ada ketentuan yang bertentangan 

(undang-undang berdasarkan sistem logis dan pasti), dibuat berdasarkan 

kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid) dan di dalamnya tidak ada istilah 

yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (tertutup). 

                                                 
14Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar, 

Liberty, Yogyakarta, hal. 145. 
15Bachsan Mustafa, 2001, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, 

Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 53.  
16E. Utrecht dan Moh. Saleh J. Jindang, op.cit., hal. 390. 
17E. Fernando M. Manullang, op.cit., hal. 94.  
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Dalam perjanjian kredit perbankan selalu terjadi kemungkinan debitor 

melakukan wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi, kreditor tentunya tidak mau 

dirugikan dan akan mengambil pelunasan hutang debitor dengan cara 

mengeksekusi jaminan tersebut. Namun seringkali debitor keberatan dan tidak 

bersedia secara sukarela mengosongkan obyek Hak Tanggungan itu bahkan 

berusaha mempertahankan dengan mencari perpanjangan kredit atau melalui 

gugatan perlawanan eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri yang 

tujuannya untuk menunda eksekusi Hak Tanggungan tersebut. Sikap seperti ini 

mengganggu tatanan kepastian hukum. Oleh sebab itu dalam penelitian ini 

digunakan Teori Kepastian Hukum. 

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

kepada pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan kepastian hukum 

membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 

dilakukan, dan merupakan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah termasuk adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan 

yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah 

diputus. 

 

1.5.1.2 Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan 

untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti 

materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik 

oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan 

hukum yang resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk 
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menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.18 

Dalam penegakan hukum perdata, tugas hakim adalah mempertahankan 

tata hukum perdata, dan menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam 

suatu perkara perdata.19 Hukum acara perdata merupakan pegangan pokok atau 

aturan permainan bagi hakim dalam penegakan hukum perdata di pengadilan, 

maka sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus sungguh-sungguh 

menguasai hukum acara perdata.  

Menurut Mertokusumo, kurangnya pengetahuan hakim tentang hukum 

acara pada umumnya atau hukum acara perdata khususnya merupakan satu faktor 

penghambat jalannya penegakan hukum perdata.20 Di samping itu, hukum acara 

perdata dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi perlindungan kepada para 

pencari keadilan, seperti yang dikemukakan oleh Fauzan:21 

Jika hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum 

acara perdata, maka hakim akan terhindar dari tindakan sewenang-wenang 

dalam mengendalikan dan melaksanakan persidangan, karena pada 

dasarnya hukum acara perdata ingin melindungi pencari keadilan dengan 

menempatkan kedua belah pihak sama di hadapan hukum. 

 

Antara hukum materiil (substantive law) dengan hukum formil 

(procedural law) harus selalu ada agar dapat mengusahakan keseimbangan 

                                                 
18 Jimly Asshiddiqie, 2012, Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, hal. 18. 

19 R. Soepomo, 2006, Hukum Acara Perdata, Cetakan Keenambelas, 

Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 13. 
20 Sudikno Mertokusumo, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi 

Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, hal. 6. 
21 Fauzan, 2007, Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan 

Mahkamah Syar’yah di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana 

Prenada Media, Jakarta, hal. viii. 
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tatanan dalam masyarakat (restitution in integrum) yang menurut Paton,22 

“between substantive and procedural law were difficult to draw a clear line 

distinguishes between them”. 

Sebagai suatu sistem hukum, maka hukum acara perdata juga mengandung 

asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menegakkan hukum perdata 

materiil (algemene rechtsbeginselen van behoorlijk rechtspraak). Asas hukum 

dapat diartikan sebagai pikiran dasar yang terdapat di balik suatu peraturan 

konkret. Fungsi asas hukum dalam hukum adalah melengkapi sistem hukum. 

Antara asas hukum dengan peraturan konkret terdapat hubungan pengertian yaitu 

bahwa asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan 

hukum positif. Peraturan hukum konkrit terbentuk dalam berbagai perundang-

undangan yang mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dipaksakan 

pelaksanaannya. Dalam hukum acara perdata terdapat konsep keadilan yang 

dikenal dengan asas audi et alteram partem, artinya kedua belah pihak harus 

didengar bersama-sama, jangan hanya mendengar salah satu pihak saja, dan asas 

to each his own yang menuntut agar kepada setiap orang diberikan hak atau 

bagiannya atau memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai 

dengan kualitasnya.  

Dalam penerapannya, antara kedua asas kesamaan atau keadilan dalam 

acara perdata tersebut, sering terjadi pertentangan di antara keduanya. Di dalam 

sistem hukum tidak pernah dibiarkan adanya konflik antara unsur-unsur atau 

bagian-bagian sampai berlarut-larut, karena pada hakekatnya sistem hukum itu 

sifatnya konsisten dan ajeg. Kalau terjadi konflik, maka tidak akan dibiarkan 

                                                 
22 George W. Paton, 1975, A Text Book of Jurisprudence, Clarendon Press, 

Oxford, hal. 474. 
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berlarut-larut, karena secara konsisten akan diselesaikan oleh sistem hukum di 

dalam sistem hukum itu sendiri.  

Antinomi atau pertentangan antara asas audi et alteram partem dan asas to 

each his own dalam penerapannya pada proses berperkara perdata di pengadilan 

negeri menjadi sendi utama dalam penegakan hukum perdata. Kedua asas ini 

merupakan konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata yang harus sama-

sama eksis dalam proses penegakan hukum perdata. 

 

1.5.1.3 Konsep Perjanjian dalam Kredit Perbankan 

Permasalahan dalam penelitian ini parate eksekusi dari kekuatan 

eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan lahir 

dari adanya perjanjian kredit antara kreditor dan debitor sebagaimana 

diamanatkan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Perbankan. 

Mengingat permasalahan penelitian terjadi berangkat dari adanya perjanjian kredit 

antara kreditor dan debitor, maka untuk menganalisis permasalahan penelitian 

digunakan teori perjanjian sebagai salah satu pisau analisisnya. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah hubungan hukum, 

hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa 

perbuatan, kejadian, keadaan dalam lingkup harta kekayaan.23 Mengenai 

pengertian perjanjian ini, J. Satrio mengemukakan pendapatnya bahwa, perjanjian 

adalah peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan 

kewajiban antara dua pihak atau dengan perkataan lain bahwa perjanjian berisi 

                                                 
23Abdulkadir Muhammad, 2003, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hal. 199. 
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perikatan.24 Scanlon menyatakan bahwa perjanjian merupakan janji antara para 

pihak yang membuatnya yang mempunyai aspek moral dan aspek kekuatan 

memaksa sebagai kekuatan mengikatnya.25 

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 

lebih. Dari peristiwa ini, muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 

dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang 

yang membuatanya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian 

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau  

tulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa 

perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian, adalah sumber perikatan.26 

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perjanjian adalah 

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Berdasarkan kata sepakat atau 

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 

Demikian halnya dengan pemberian kredit perbankan yang pada umumnya 

berdasarkan perjanjian kredit perbankan. Pemberian kredit oleh pihak bank 

kepada nasabah bermula dari adanya rasa saling percaya. Kepercayaan dari bank 

bahwa debitor pada waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dan 

dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa antara pihak peminjam dengan pihak pemberi pinjaman terdapat suatu 

                                                 
24J. Satrio, 2005, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5. 
25T.M., Scanlon, 2001, Promise and Contracts, dalam Peter Benson (ed), 

The Theory of Contract Law, New York, Cambridge University Press, hal. 99. 
26Subekti, 2008, Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, hal. 1. 
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ikatan perjanjian. Oleh sebab itu Teori Hukum Perjanjian digunakan dalam 

penelitian tesis ini. 

Secara umum perjanjian mempunyai arti luas dan sempit. Dalam arti luas 

suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai 

yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian 

kawin dan lain-lain.27 Sedangkan dalam arti sempit, perjanjian disini hanya 

ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan 

saja seperti yang dimaksudkan dalam buku III KUPerdata. Hukum perjanjian 

dibicarakan sebagai bagian dari pada hukum perikatan, sedangkan hukum 

perikatan adalah bagian dari hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara 

para pihak di dalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam hukum kekayaan. 

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian perjanjian adalah suatu hubungan 

hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang rnemberi 

kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus 

mewajibkan pada pihak lain tentang suatu prestasi.28 Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat kita lihat beberapa unsur yang memberi wujud pengertian 

perjanjian, antara lain hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 

dua orang atau lebih yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada 

pihak lain tentang suatu prestasi. Suatu hubungan hukum yang dilakukan 

berdasarkan tindakan hukum prestasi saja, tidak akan berarti apa-apa bagi hukum 

perjanjian. 

                                                 
27J. Satrio, op.cit., hal. 5. 
28M. Yahya Harahap, 2006, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung, 

Alumni, hal. 6. 
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Subekti memberikan pendapatnya tentang perjanjian sebagai berikut 

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang 

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksnakan suatu 

hal”.29 

Berdasarkan pendapat tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang 

tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu 

rangkaian kata-kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan secara lisan atau tertulis.  

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa perjanjian adalah : 

Suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana 

suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak 

melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan 

tersebut.30 

 

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :  

1. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua pihak. 

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu. 

3. Ada obyek yang berupa benda. 

4. Ada tujuan yang bersifat kebendaan. 

5. Ada bentuk tertentu yaitu lisan/tulisan.  

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar 

kehendak para pihak dalam mencapai tujuannya. Asas-asas yang terdapat dalam 

hukum antara lain sebagai berikut : 

                                                 
29Subekti, op.cit., hal. 45. 
30Wiryono Prodjodikoro, 2005, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bale, 

Bandung, hal. 17. 
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1. Asas Kebebasan Berkontrak 

Dengan adanya asas ini dalam hukum perjanjian maka setiap orang bebas 

untuk mengadakan perjanjian apapun baik yang sudah diatur, maupun 

yang belum diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak 

dalam hal ini bukan berarti tidak ada batasannya sama sekali, melainkan 

kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh 

perjanjian yang dibuatnya tidak bertentangan dengan kesusilaan, 

ketertiban umum dan undang-undang.31 

2. Asas Konsensuil 

Konsensuil berasal dari bahasa latin yaitu consensus yang berarti sepakat. 

Menurut asas ini, perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat 

antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak itu perjanjian 

mengikat dan mempunyai akibat hukum. 

3. Asas Itikad Baik 

Perjanjian ini dijelaskan baik dapat dibedakan obyektif. Itikad baik, (Pasal 

1338 ayat (3) KUHPerdata). Itikad baik dapat dibedakan antara itikad baik 

subyektif dan obyektif. Itikad baik subyektif dapat diartikan sebagai 

kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu yang 

terletak pada sikap batin seseorang pada waktu dilakukan perbuatan 

hukum. Sedangkan itikad baik obyektif artinya pelaksanaan suatu 

perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa saja yang 

dirasakan sesuai dengan nilai kepatutan dalam masyarakat.32 

 

                                                 
31Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.   
32Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. 

Citra Adiyta Bakti, Bandung, hal. 113. 



  

 

 

30 

4. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam 

kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” 

pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Jadi, perjanjian yang dibuat 

secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatanya sebagai undang-

undang. 

5. Asas kepribadian  

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang 

terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 

1340 KUH Perdata.  

6. Asas Obligator 

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak 

itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, bukan 

memindahkan Hak Milik. Hak Milik baru dapat berpindah bila dilakukan 

dengan perjanjian yang bersifat kebendaan. 

Dalam perjanjian ada beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang harus 

diperhatikan, yaitu mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, agar jangan sampai 

terjadi suatu perjanjian yang batal demi hukum karena tidak sah menurut undang-

undang. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, disebut bahwa untuk sahnya 

suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan  

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab (causa) yang halal 
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Mengenai 4 syarat tersebut di atas, dibagi menjadi syarat subyektif, yaitu 

syarat pertama dan kedua, dan dua syarat berikutnya merupakan syarat obyektif. 

Mengenai syarat subyektif, jika tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat 

dibatalkan oleh hakim yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan 

secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam 

waktu 5 tahun sejak terjadi kesepakatan (Pasal 1454 KUHPerdata), sehingga 

apabila tidak diminta pembatalannya, perjanjian tersebut tetap mengikat. 

Pasal 1338 KUHPerdata yang memberikan kebebasan kepada para pihak 

untuk membuat perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, selama perjanjian itu 

dibuat dengan sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata ini 

merupakan dasar dari asas kebebasan berkontrak. Pembatasan kebebasan 

berkontrak diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu tidak boleh 

bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. 

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang dikaitkan dengan persyaratan 

penyerahan jaminan utang banyak dilakukan oleh perorangan dan berbagai badan 

usaha. Badan usaha umumnya tegas mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk 

menyerahkan suatu barang (benda) sebagai jaminan utang pihak peminjam. 

Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa kredit mempunyai arti 

antara lain Pertama sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintennis), di mana 

seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Kedua sebagai jaminan, di 

mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk 

memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.33 Selanjutnya Thomas Suyatno 

merumuskan bahwa kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang 

                                                 
33 Mariam Darus Badrulzaman, 2008, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung, hal. 38. 
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untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak 

mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban 

mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.34 

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:  

Kredit 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 jumlah bunga, imbalan, 

atau pembagian hasil keuntungan. 

 

Pengertian kredit di atas pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11 mengalami sedikit perubahan, 

selengkapnya sebagai berikut:  

“Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank denga pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”. 

Kedua pengertian tersebut terlihat adanya suatu perbedaan mengenai 

kontra prestasi yang akan diterima. Semula kontra prestasi dari kredit tersebut 

dapat berupa bunga, imbalan atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan 

yang baru kontra prestasi hanya berupa bunga saja. Latar belakang perubahan 

tersebut mengingat kontra prestasi berupa imbalan atas hasil keuntungan 

merupakan kontra prestasi yang khusus terdapat dalam pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah yang sangat berbeda sekali penghitungannya dengan kontra 

prestasi berupa bunga.  

                                                 
34 Thomas Suyatno, 2004, Dasar-dasar Perkreditan, Edisi ketiga, PT. 

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 40. 
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Namun demikian, dari kedua pengertian tersebut dalam ruang lingkup 

kredit maka kontra prestasi yang akan diterima kreditor pada masa yang akan 

datang berupa jumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang, dan 

sebagainya. Dengan kondisi demikian maka tidak berlebihan apabila dari konteks 

ekonomi, kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari 

prestasi yang diberikan sekarang, sehingga dengan kata lain faktor waktulah yang 

memisahkan prestasi dan kontra prestasi.35  

Pengertian kredit tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa bank 

sebagai pemberi kredit (kreditor) dalam menjalankan perannya wajib 

mendasarkan kepada suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara 

keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam 

bentuk tingkat bunga pada satu sisi dengan tujuan likuiditas, dan solvabilitas bank 

pada sisi lainnya.  

Berdasarkan pengertian-pengertian kredit seperti tersebut di atas, dapat 

dilihat terdapatnya beberapa unsur kredit sebagai berikut : 

1. Adanya kesepakatan atas perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor, 

yang disebut dengan perjanjian kredit; 

2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditor sebagai pihak yng memberikan 

pinjaman, seperti bank dan pihak debitor adalah pihak yang membutuhkan 

uang pinjaman/barang dan jasa; 

3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan 

mampu membayar/mencicil kreditnya; 

4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitor; 

                                                 
35 Muhammad, Djumhana, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan 

ke III, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 368   



  

 

 

34 

5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitor kepada 

kreditor; 

6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak 

debitor kepada kreditor, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau 

pembagian keuntungan; 

7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditor dengan 

pengembalian kredit oleh debitor; 

8. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu 

tadi, semakin jauh tenggang waktu pengembalian maka semakin besar 

pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali. 

Semua bank menerapkan prinsip-prinsip kredit sebelum kredit yang akan 

diajukan disetujui. Prinsip-prinsip kredit ini dikenal dengan nama Prinsip 5 (lima) 

C. Prinsip 5 C ini diterapkan untuk menganalisa calon nasabah apabila calon 

nasabah itu mengajukan suatu permohonan kredit, sebelum kredit itu disetujui 

oleh pihak bank. Prinsip 5 C tersebut adalah :36 

1. Character (Watak) 

Yaitu pemberian suatu kredit didasarkan atas suatu kepercayaan. 

Kepercayaan yang dimaksud di sini adalah kepercayaan pihak bank akan 

kembalinya uang yang dipinjam nasabah (debitor). BPR Bhakti Daya 

Ekonomi tidak berbeda di dalam menerapkan prinsip ini, yaitu dengan 

investigasi di lapangan untuk memperoleh data-data calon nasabah sedetail 

mungkin, yaitu dengan cara : 

                                                 
36 Johanes Ibrahim, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam 

Hukum Positif, CV.Utomo, Bandung,  h. 100. 
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a. Meneliti riwayat hidup calon debitor 

b. Melihat di lapangan mengenai kredibilitas calon debitor di lingkungan 

usahanya. 

c. Melihat perilaku calon nasabah di dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Mencari informasi ke bank-bank lain. 

2. Capacity (Kapasitas) 

Capacity yang dimaksudkan di sini adalah kapasitas calon nasabah di 

dalam mengembangkan usahanya, serta kesanggupannya di dalam 

menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini terkait dengan 

kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kredit, karena 

diharapkan kredit bisa dikembalikan dari perkembangan usahanya. 

3. Capital (Modal) 

Modal usaha calon nasabah juga merupakan salah satu prinsip yang harus 

dipenuhi. Diharapkan pinjaman bank menambah modal usaha yang telah 

dilakukan oleh calon nasabah, bukan untuk membuat suatu usaha yang 

baru, maka risiko kredit macet lebih kecil daripada kredit diberikan kepada 

nasabah yang menggunakan kredit untuk mengembangkan usahanya. Hal 

ini juga untuk menentukan apakah besarnya kredit yang diajukan sudah 

wajar, dengan melihat besar modal yang sudah ada, yaitu dengan melihat 

secara seksama laporan keuangan dari pembukuan. 

4. Collateral (Jaminan) 

Calon nasabah memberikan jaminan kepada bank untuk meminimalisir 

kerugian bank apabila di waktu yang akan datang ternyata nasabah tidak 

dapat mengembalikan pinjamannya. Dalam hal ini kedudukan bank 
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apabila mempunyai jaminan, bank akan mendapat kedudukan yang 

diutamakan daripada kreditor lainnya. Nilai jaminan yang diberikan oleh 

calon debitor harus melebihi jumlah pinjaman yang diberikan, dan diteliti 

secara seksama keabsahan kepemilikan benda yang menjadi jaminan 

pinjaman tersebut. 

5. Condition Of Economics (Kondisi Ekonomi) 

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah di sektor mana calon nasabah 

melakukan usahanya. Prospek usaha yang dilakukan harus 

dipertimbangkan dengan pertimbangan kondisi ekonomi politik. Usaha di 

bidang yang tidak terlalu terkait erat dengan kondisi ekonomi politik 

mempunyai dampak yang relatif lebih aman. 

Dalam konteks perkreditan istilah jaminan sangat sering bertukar dengan 

istilah agunan. Apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana dijelaskan 

dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank 

Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan 

Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas 

kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Dengan demikian mencermati maksud dari istilah jaminan, menurut penulis yang 

tepat sebenarnya harus memakai istilah agunan. 

Agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal 

pemberian fasilitas kredit. Hal tersebut sesuai dengan pengertian agunan yang 

termuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu 
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bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada 

bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah. Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan maka bentuk 

agunan menurut penjelasan Pasal 8 Undnag-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan dapat berupa:  

….barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang 

bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, 

yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain 

yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib 

meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan 

obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.  

 

Adanya kemudahan dalam hal agunan kredit ini merupakan realisasi dari 

perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utamanya sebagai 

penghimpun, dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis 

untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya, pertumbuhan 

ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 

Meskipun adanya kemudahan demikian, agunan tersebut tetap ideal karena 

agunan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit yaitu 

dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan 

pelunasan dari barang-barang yang diagunkan tersebut apabila debitor 

wanprestasi.37 

Dalam hal pemberian fasilitas kredit ini pada prakteknya agunan malahan 

lebih dominan atau diutamakan, sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan 

daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitor 

untuk melunasi utangnya. Hal demikian sangatlah berdasar karena jaminan 

                                                 
37 Muhammad, Djumhana, op.cit., hal. 368. 
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merupakan hal yang abstrak, dimana penilaiannya sangatlah subyektif, berbeda 

dengan agunan yang jelas sehingga dengan obyektif dan secara ekonomi pula 

apabila terjadi suatu wanprestasi dari debitor atau adanya kredit yang bermasalah 

maka bank dengan segera dapat mengkonversikannya kepada sejumlah uang yang 

lebih likuid. 

 

1.5.1.4 Konsep Jaminan dalam Hak Tanggungan 

Dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitor, kreditor harus 

mengetahui dengan jelas apakah debitor mempunyai itikad baik untuk 

mengembalikan fasilitas kredit tersebut tepat pada waktunya. Faktor terpenting 

yang harus diteliti oleh kreditor adalah adanya jaminan yang dapat digunakan 

untuk melunasi hutang debitor kepada kreditor sehingga bila suatu saat debitor 

wanprestasi, maka kreditor dapat menjual barang yang diagunkan tersebut untuk 

melunasi hutang debitor kepada kreditor. Untuk mengurangi risiko kerugian 

kreditor, maka diadakan suatu jaminan hutang piutang oleh para pihak yang 

menyerahkan barang milik debitor kepada kreditor sebagai jaminan 

dilaksanakannya kewajiban debitor kepada kreditor.38 

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/kep/DIR 

tanggal 28 Februari 1991, tentang Jaminan Pemberian Kredit pada Pasal 1 butir B 

disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas 

kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai yang diinginkan. 

                                                 
38Djuhaendah Hasan, 2006, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan 

Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas 

Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga 

Hak Tanggungan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 140. 
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Agunan adalah jaminan material, surat berharga, asuransi risiko yang 

disediakan oleh debitor jika tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) dari keputusan tersebut dinyatakan 

bahwa bank tersebut tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun 

tanpa adanya jaminan pemberian kredit. 

Demikian pula di dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

Perbankan dinyatakan bahwa Bank Umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta 

kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan. Ini merupakan faktor 

penting yang harus diperhatikan oleh bank, sedangkan dalam KUHPerdata 

ketentuan umum mengenai jaminan atau agunan terdapat dalam Pasal 1131 dan 

1132. 

Dalam Pasal 1131KUHPerdata disebutkan:  

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari 

menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. 

Dalam Pasal 1132 KUHPerdata disebutkan: 

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang 

yang menghutangkan kepadanya; pendapatan penjualan dari benda-benda 

itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya 

piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada 

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. 

 

Dalam Undang-Undang Perbankan, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa 

dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis 

yang mendalam atas kesangupan nasabah debitor risiko tersebut, jaminan 
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pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor 

untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor 

penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, 

sebelum memberi kredit bank harus melakukan penilaian secara teliti terhadap 

kemampuan modal, agunan, watak dan prospek usaha calon debitornya, karena 

agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit. Agunan tersebut dapat 

berupa barang, proyek atau hak tagih. Selain itu tanah adat juga dapat digunakan 

sebagai jaminan agunan yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik atau 

lainnya.  

Bank tidak wajib meminta agunan beruna barang yang tidak berkaitan 

langsung dengan proyek yang dibiayainya, yang lazim dikenal dengan agunan 

tambahan. Jadi yang dimaksud dengan agunan pokok adalah barang-barang yang 

berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai sebagai pemberi kredit.39 

Benda-benda yang dapat dijadikan agunan telah diatur secara jelas dalam 

undang-undang. Dalam KUHPerdata, benda-benda yang dapat dijadikan jaminan 

dibedakan menjadi : 

1. Benda bergerak 

Yaitu benda yang dapat berpindah/dapat dipindahkan ke tempat lain, dan 

benda tersebut mempunyai nilai uang. Lembaga jaminan terhadap benda 

bergerak tersebut antara lain gadai, fidusia atau hipotik. 

Benda bergerak terdiri atas dua bagian, yaitu ; 

a. benda bergerak yang materiil terdiri dari : 

                                                 
39Siswanto Sutojo, 2007, Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik 

dan Kasus, PT. Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta, hal. 3. 
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1) benda bergerak yang berwujud seperti kendaraan bermotor, 

inventaris kantor dan lain-lain. 

2) Benda bergerak tak berwujud seperti Hak Tagih. 

b. Benda beregrak yang immaterial 

Terdiri dari benda bergerak yang berupa jaminan perorangan 

(borgtocht). 

2. Benda tak bergerak 

Yaitu benda-benda yang tidak dapat dibawa atau dipindahkan, yang 

mempunyai nilai uang dan dapat dijaminkan. Setelah tanggal 9 April 1996 

mulai berlaku Undang-Undang Hak Targgungan yang baru, yaitu Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta 

Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, dimana jaminan berupa benda 

tak bergerak dalam hal ini tanah dapat menggunakan ketentuan undang-

undang ini. Dengan demikian ketentuan mengenai Hipotik atas tanah dan 

Credietverband tidak berlaku lagi. Hipotik pada saat ini hanya digunakan 

untuk mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya, seperti KUH Dagang. 

Dalam penyerahan benda jaminan, cara penyerahannya yaitu40: 

1. Cara penyerahan benda bergerak 

Benda bergerak yang pembebanannya dilakukan dengan lembaga jaminan 

gadai, penyerahannya dilakukan dengan cara yang nyata dan penguasaan 

atas benda itu secara terus menerus selama masa diperjanjikan. Misalnya 

                                                 
40Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., hal. 27. 
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surat-surat berharga (saham, obligasi dan lain-lain). Benda bergerak yang 

pembebanannya dilakukan dengan lembaga jaminan fidusia, cara 

penyerahannya tidak dilakukan dengan nyata, tetapi hanya penyerahan 

berupa hak kepemilikan saja, karena fidusia itu adalah pemberian jaminan 

berdasarkan kepercayaan semata. Misalnya inventaris kantor, barang 

dagangan dan lain-lain. 

2. Cara nenyerahan benda tak bergerak. 

Benda tak bergerak penyerahannya dengan cara penyerahan nyata yaitu 

mengalihkan hak dalam bentuk akta otentik, sedangkan pembebanannya 

dilakukan dengan lembaga jaminan hak tanggungan, kecuali kapal yang 

berukuran 20 meter kubik ke atas yang telah didaftarkan pada syahbandar 

serta kapal terbang tetap menggunakan lembaga hipotik. 

Selain itu ada juga jaminan yang karena sifat dan peruntukannya dapat 

diterima sebagai jaminan utang, yaitu jaminan perseorangan (personal 

guarantee/borgtocht). Yang dimaksud dengan jaminan perseorangan adalah 

jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang kepada 

kreditor untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor bila 

debitor ingkar janji (wanprestasi). Jaminan perseorangan juga disebut dengan 

penanggungan hutang yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 

KUHPerdata. 

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh kreditor apabila penanggung utang 

(guarantor) diterima sebagai penjamin yaitu41: 

                                                 
41Thomas Suyatno, op.cit., hal. 12-13. 
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1. Penanggungan utang merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kredit 

yang sah. 

2. Ada kesepakatan antara kreditor dan debitor bahwa jaminannya berupa 

penanggungan utang. 

3. Apabila Guarantor adalah badan hukum, maka harus diperhatikan pula 

mengenai anggaran dasar atau akta pendirian perseroan tersebut. 

4. Apabila badan hukum tersebut hendak melunasi hutang kepada kreditor 

tanpa disita terlebih dahulu barang-barang debitor, maka dalam perjanjian 

penanggung utang harus memuat klausula yang menyebutkan bahwa 

penanggung utang melepaskan keistimewaan yang diatur dalam Pasal 

1831 KUHPerdata. 

5. Seorang debitor tidak dapat menjadi penanggung utang, karena segala 

harta bendanya sudah menjadi jaminan utang (Pasal 1131 KUHPerdata). 

 

1.5.1.5 Konsep Wanprestasi 

Wanprestasi menurut kamus hukum, berarti kelalaian, kealpaan, cidera 

janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.42 Menurut Munir Fuady, 

wanprestasi, atau disebut juga dengan istilah breach of contract yang 

dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana 

mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti 

yang disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.43 J.Satrio merumuskan 

wanprestasi sebagai “Suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitor tidak telah 

                                                 
42R.Subekti dan Tjitrosoedibio, op.cit., hal.110.   
43Munir Fuady, 2009, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.87.   
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memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor punya unsur 

salah atasnya.”44 

Tindakan wanprestasi dapat dibedakan dari berbagai bentuk. Beberapa 

sarjana mencoba memberikan uraian berbagai bentuk/model tindakan wanprestasi. 

Model-model dari wanprestasi menurut Mariam Darus Badrulzaman terdiri dari 

tiga wujud yakni45 debitor sama sekali tidak memenuhi perikatan; debitor 

terlambat memenuhi perikatan; debitor keliru atau tidak pantas memenuhi 

perikatan. Muhammad Syaifuddin berpendapat selain ketiga model wanprestasi 

tersebut terdapat satu wujud lagi yakni melakukan perbuatan yang dilarang dalam 

perjanjian.46 

Dalam kenyataanya sulit untuk menentukan kapan seseorang dikatakan 

telah memenuhi prestasinya atau tidak. Menurut R. Subekti, wanprestasi 

(kealpaan atau kelalaian) seorang debitor dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :47 

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 

dijanjikan; 

3. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; dan 

4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah :48 

                                                 
44J.Satrio, op.cit., hal.3.   
45Mariam Darus Badrulzaman, op.cit., hal.18-19.   
46Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Kontrak Memahami Kontrak 

dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan 

Hukum Perikatan), CV. Mandar Maju, Bandung, hal.338.   
47 R. Subekti, op.cit., hal. 45 
48 Purwahid Patrik, 1990, Hukum Perdata I (Asas-asas Hukum Perikatan), 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 12. 
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1. tidak memenuhi prestasi sama sekali 

2. memenuhi prestasi secara tidak baik 

3. terlambat memenuhi prestasi 

Seorang debitor yang melakukan wanprestasi, sebagai pihak yang wajib 

melaksanakan sesuatu mengakibatkan ia dapat dikenai sanksi atau hukuman 

berupa : 

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau ganti rugi (Pasal 1234 

KUHPeradata). 

2. Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata). 

3. Peralihan resiko kepada debitor sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 

1237 ayat (2) KUHPerdata). 

4. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan di muka hakim 

(Pasal 181 ayat (1) HIR). 

Mengingat akibat-akibat yang timbul dari wanprestasi itu penting, maka 

harus ditetapkan terlebih dahulu apakah salah satu pihak benar-benar melakukan 

wanprestasi. Apabila hal tersebut disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di 

muka hakim. Dalam praktek, hal ini tidak mudah untuk menyatakan bahwa 

seseorang itu lalai atau alpa (melakukan wanprestasi). 

Untuk memperingatkan pihak yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban 

sesuai yang diperjanjikan diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa si berhutang adalah lalai, bila dengan surat perintah atau 

dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya 

sendiri menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan 

lewatnya waktu yang ditentukan. 
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Dari rumusan tersebut, dapat dijelaskan bahwa sebelum surat perintah 

resmi tertulis itu diberikan oleh juru sita pengadilan kepada debitor yang lalai, 

pada umumnya terlebih dahulu diberikan peringatan atau teguran secara lisan dan 

tegas dari kreditor sepaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu 

singkat. Suatu peringatan atau teguran lisan ini bertujuan agar nantinya dapat 

dipertanggungjawabkan di muka hakim, sebaiknya dibuat secara tertulis. 

 

1.5.1.6 Konsep Eksekusi 

Eksekusi berasal dari kata “executie”, yang artinya melaksanakan putusan 

hakim (ten uitvoer legging van vonnissen). Dimana maksud eksekusi adalah 

melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, 

guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. 

Dalam pengertian yang lain, eksekusi putusan perdata berarti menjalankan 

putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan 

secara sukarela.49 

Subekti50 dan mengalihkan istilah eksekusi (executie) ke dalam bahasa 

Indonesia dengan istilah ”pelaksanaan” putusan. Pembakuan istilah ”pelaksanaan” 

putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik 

tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian 

keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan ”menjalankan putusan” 

(ten uitvoer legging van vonnissen). 

                                                 
49Wildan Suyuthi, 2005, Sekitar Acara dan Hukum Perdata Agama, 

PUSDIKLAT Pegawai Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal. 59. 
50Subekti, 2007, Hukum Acara Perdata, BPHN, Jakarta, hal. 128. 
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Menjalankan putusan pengadilan, tidak lain daripada melaksanakan isi 

putusan pengadilan, yakni melaksanakan ”secara paksa” putusan pengadilan 

dengan bantuan alat-alat negara apabila pihak yang kalah tidak mau 

menjalankannya secara sukarela. Pada masa belakangan ini, menurut Yahya 

hampir baku dipergunakan istilah hukum ”eksekusi” atau ”menjalankan 

eksekusi”.51 

Dengan pengertian di atas, maka pada prinsipnya eksekusi merupakan 

realisasi kewajiban yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi 

prestasi yang tercantum dalam amar putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi 

terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, di mana proses ini 

merupakan tahap terakhir dalam proses acara berperkara di pengadilan, termasuk 

juga terhadap sengketa perkara di bidang Bisnis Syari’ah. 

Seperti telah dijelaskan, salah satu asas eksekusi adalah hanya dapat 

dijalankan terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap 

yang bersifat kondemnatoir, yakni dalam amar putusan terdapat pernyataan 

”penghukuman” terhadap tergugat untuk melakukan salah satu perbuatan yaitu : 

1) Menyerahkan sesuatu barang atau eksekusi riil dalam bentuk penjualan 

lelang. (Pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) R.Bg.) 

2) Mengosongkan sebidang tanah atau rumah, yang disebut dengan 

eksekusi riil. (Pasal 1033 Rv.) 

3) Melakukan suatu perbuatan tertentu atau menghentikan suatu 

perbuatan atau keadaan. (Pasal 225 HIR, pasal 259 R.Bg) 

4) Membayar sejumlah uang. (Pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg) 

 

Jika ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang 

tercantum berdasarkan amar putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir, 

                                                 
51Yahya Harahap, 2007, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang 

Perdata, Sinar Grfika, Jakarta, hal. 6 
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seperti tersebut di atas, maka jenis eksekusi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) 

bentuk52, yaitu: 

1) Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg.) 

2) Eksekusi Riil. (Pasal 1033 RV.) 

3) Eksekusi membayar sejumlah uang. (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 

Rbg.) 

Berikut penjelasan masing-masing: 

1. Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan. 

Selain dua jenis eksekusi tersebut, masih ada satu lagi jenis 

eksekusi, yaitu eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur 

dalam pasal 225 HIR, yang menyatakan yang intinya jika seseorang 

dihukum akan melakukan suatu perbuatan, dan ternyata ia tidak 

melakukannya, maka pihak yang dimenangkan, memiliki wewenang untuk 

meminta pertolongan pada ketua Pengadilan agar kepentingannya 

didapatkan. 

2. Eksekusi Riil 

Eksekusi riil yaitu melakukan suatu “tindakan nyata/riil” seperti 

menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, 

melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan 

atau keadaan. Misalnya meyerahkan barang, pengkosongan sebidang tanah 

atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan 

lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan 

nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang. 

                                                 
52Sudikno Mertokusumo, op.cit., hal. 181. 
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Untuk dapat menjalankan eksekusi riil dalam hal ini adalah 

pengosongan rumah, Pemohon eksekusi atau kuasa hukumnya harus 

terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi terhadap obyek 

eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini disertai dengan 

pembayaran biaya eksekusi oleh Pemohon Eksekusi. Dalam proses 

pemeriksaan kedua sengketa perdata tersebut, setelah hakim menjatuhkan 

putusannya maka para pihak yang dimenangkan dalam perkaranya sudah 

pasti menginginkan apa yang sudah menjadi haknya terealisasi dengan 

segera. Perintah eksekusi yang dibuat oleh ketua pengadilan, panitera atau 

apabila berhalangan diwakilkan kepada jurusita dengan ketentuan harus 

menyebut dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas 

melaksanakan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) 

HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBG. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, 

panitera atau juru sita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur, 

dapat dipercaya yang berfungsi membantu panitera dan juru sita yang 

melaksanakan eksekusi, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 

ayat (6) HIR atau Pasal 208 ayat (6) RBG.53 

3. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang. 

Eksekusi membayar sejumlah uang yaitu eksekusi yang 

menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 

196 HIR, Pasal 208 R.Bg). ini kebalikannya dari eksekusi riil dimana 

eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa 

pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, eksekusi yang hanya 

                                                 
53 Abdul Manan, 2006, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan 

Peradilan Agama, Prenada Media Group, Jakarta, hal.27. 
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dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang 

akan dieksekusi itu bernilai uang.54 

Sumber hubungan hukum yang disengketakan dalam eksekusi 

pembayaran sejumlah uang sangat terbatas sekali, yaitu semata-mata 

hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian utang piutang dan ganti 

rugi berdasarkan cidera janji/wanprestasi, dan hanya dapat diperluas 

berdasarkan Pasal 225 H.I.R, dengan membayar nilai sejumlah uang 

apabila tergugat enggan menjalankan perbuatan yang dihukumkan dalam 

batasan jangka waktu tertentu.55 

 

1.5.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teoritis, 

maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

                                                 
54 Adityo Wahyu Wikanto, 2012, “Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata 

tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah,” Jurnal Advokasi, Vol. III, 

No.12, hal.6. 
55 Ibid. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Jenis Penelitian  

Berangkat dari adanya pertentangan pengaturan mengenai parate eksekusi 

dalam peraturan perundang-undangan, maka dalam penelitian ini digunakan jenis 

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (normative legal research) 

merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum 

tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu 

penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan 

Hukum Perjanjian 

Perjanjian Kredit Perbankan 

Jaminan dalam Perjanjian 

Kredit Hak Jaminan Hak Tanggungan 

Kredit Macet 

Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan  

Parate Eksekusi Sertifikat  Hak 

Tanggungan 

Rumusan Masalah 

1. Bagimanakah konsistensi pengaturan parate eksekusi oleh Kantor Pelayanan 

Keuangan Negara dan Lelang dikaitkan dengan Undang-Undang Hak 

Tanggungan? 

2. Apakah parate eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan dapat dijadikan 

dasar eksekusi langsung oleh kreditor bila debitor melakukan 

wanprestasi? 
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dan bahan pustaka.56 Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian yang 

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum 

positif.57 Dalam peneltian normatif hukum dipandang identik dengan norma-

norma tertulis, yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang 

berwenang dan meninjau hukum sebagai suatu sistem normatif yang otonom, 

mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.58 

 

1.6.2 Jenis Pendekatan  

Pendekatan yang dilakukan untuk membahas pokok permasalahan tesis ini 

adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konsep (conceptual approach), yang diuraikan sebagai berikut:59 

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) adalah untuk meneliti 

berbagai aturan hukum terkait dengan eksekusi hak tanggungan 

berdasarkan parate eksekusi sertifikat hak tanggugan. Alasan digunakan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena masih terdapat 

peraturan yang saling bertentangan dalam peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang parate eksekusi. 

2. Pendekatan Konsep (conceptual approach) konsep-konsep dalam ilmu 

hukum dapat dijadikan pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena 

akan banyak mucul konsep bagi suatu fakta hukum berdasarkan teori 

                                                 
56Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenida 

Media, Jakarta, hal. 34. 
57Johny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 

Banyumedia, Malang, hal. 295. 
58Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, Metode Penelitian Hukum dan 

Jurimetri, Alumni, Jakarta, hal 13-14. 
59 Johnny Ibrahim, op.cit., hal. 300-301. 
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hukum, serta mengetahui hal yang terkait dengan eksekusi hak tanggungan 

berdasarkan parate eksekusi sertifikat hak tanggungan. 

 

1.6.3 Sumber Bahan Hukum  

Untuk mengkaji dan membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan sumber bahan hukum yang berupa bahan-bahan hukum yang 

mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang 

berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari:  

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 

e. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

g. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/kep/DIR tanggal 28 

Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit  
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2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum 

primer, seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan 

ilmiah lainnya, bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen 

pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan 

hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian 

hukum ini.60      

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi 

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus hukum,61 Surat kabar, majalah mingguan, bulletin 

dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang 

memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum 

ini.62 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode 

pengumpulan bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti kemudian diklasifikasi secara sistematis dan tujuannya serta mengkaji 

isinya menurut kelompoknya sesuai dengan hirarkhi peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan cara teknik 

studi dokumen (study document) yang diproleh melalui penelitian kepustakaan 

(Library reasearch), dengan cara mengkaji isinya secara mendalam, menelah, 

mengola bahan-bahan hukum leteratur, artikel ataupun tulisan yang berkaitan 

dengan obyek yang akan diteliti. Penelitian dokumen ini dilakukan dengan sistem 

                                                 
60Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, op.cit., hal. 24. 
61Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif 

suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 14-15. 
62Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007. The Legal Souyrces of 

Public Policy, Lexington Books, Massachussets, Toronto, hal. 23. 
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kartu yakni dengan mencatat dan memahami dari masing-masing bahan imformasi 

yang didapatkan baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier menitik 

beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dan juga bahan-bahan 

hukum lainya.  

Jadi, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka 

atau studi dokumen yaitu mengumpulkan data sekunder mengenai obyek 

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum bersifat normative-perspektif, 

dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek 

penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi 

informasi seperti internet, dan lain-lain. 

 

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

Di dalam penelitian hukum normatif yang dianalisis bukanlah data, 

melainkan melalui bahan hukum seperti tersebut di atas. Dengan demikian, erat 

kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Analisis bahan 

hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara 

deskripsi, interprestasi, evaluasi, argumentasi dan sistematisasi.63  

1. Teknik deskripsi, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 

gambaran secara mendalam mengenai perumusan tindak pidana dan sanksi 

pidananya. 

2. Teknik Interpretasi berupa penggunaan jenis-jenis penafsiran dalam ilmu 

hukum seperti penafsiran historis,sistematis, dan lain-lain. Selanjutnya 

                                                 
63 Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, 2008, Program Studi 

Magister Hukum, Universitas Udayana. hal. 14. 
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bahan Hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik evaluatif 

,sistematis dan argumentatif.  

3. Teknik evaluasi yaitu memberikan penilaian terhadap suatu pandangan, 

proporsi, pernyataan, rumusan norma, keputusan,baik yang tertera dalam 

baik dalam hukum primer maupun dalam hukum sekunder. 

4. Teknik Argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena 

penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran 

hukum. 

5. Teknik Sistematisasi berupaya mencari kaitan rumus suatu konsep hukum 

atau konsep hukum antara perundang-undangan yang sederajat maupun 

tidak sederajat. 

 


