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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, walaupun sempat 

mengalami kerterpurukan dibidang ekonomi, tetapi Indonesia berusaha bangkit dari 

keterpurukan dibidang ekonomi khususnya dalam memperbaiki kinerja dunia 

perbankan yang ada di Indonesia, karena dunia perbankan adalah merupakan urat 

nadinya perekonomian di suatu negara, sehingga peranan sektor perbankan dapat 

mempengaruhi maju mundurnya perekonomian di negara yang bersangkutan. i

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya dunia perbankan yang merupakan urat

nadinya perekonomian suatu negara khusunya negara Indonesia banyak mengalami 

resiko-resiko, adapun resiko tersebut sebagai berikut :2

1. risiko likuiditas

2. risiko kredit

3. risiko pasar

4. risiko pendapatan

5. risiko manajemen

6. risiko kepemilikan (misalnya pertikaian atau pergantian kepemilikan).

2 HUkUm Perbankan Modem> W Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hlm 118

1
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2

7. risiko operasional (inisalya adanya ganguaii/kerusakan dalam operasional 

bank)

8. risiko kehilangan kepercayaan (misalnya terjadi rush dari nasabah karena isu).
i

Dari risiko-risiko yang disebut diatas, yang menarik adalah risiko kredit karena kredit , 

merupakan merupakan faktor penunjang dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Seperti diketahui suatu pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dan 

pembangunan nasional memerlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya,sedangkan 

dana sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan perbankan.

Dengan menimbang arti penting dari kredit dalam pembangunan ekonomi baik 

ekonomi makro maupun ekonomi mikro, maka sudah selayaknya kalau pemberi 

kredit yang dalam hal ini adalah pihak bank mendapatkan perlindungan dibidang 

peraturan perundang-undangan guna terwujudnya kepastian hukum dibidang 

perkreditan dan menciptakan lembaga jaminan yang kuat.

Sehubungan dengan pentingnya dana perkreditan dalam pembangunan ekonomi 

maka UU Mo. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menegaskan syarat-syarat pokok 

yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit :3

1. Prudential Principles (prinsip kehati-hatian)

2. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian \

h! 3^uhamad DJumhana’ Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
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3. Wajib ditempuh dengan cara-cara yang tidak merugikan Bank

4. Harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat

untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, sebelum 

memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, 

kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Hal tersebut sebagaimana 

ditegaskan oleh pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998, yang menegaskan :

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank 
umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas 
itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 
utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 
diperjanjikan.

2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari ketentuan tersebut diatas yang paling penting yaitu bahwa bank dalam 

menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan.4

Sehubungan dengan jaminan tersebut bahwa pihak kreditur akan mendapatkan 

pelunasan piutangnya dari pihak debitur, secara tersirat diatur dalam ketentuan pasal 

1131 KUH Perdata. Di dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa : “ Segala 

kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang 

sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk 

segala perikatan seseorang.”

Dari pasal 1131 KUH Perdata dapatlah diketahui bahwa kebendaan yang 

dimaksud merupakan jaminan yang bersipat umum yang diberikan kepada setiap

4 Ibid, hlm 393
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kreditur, jaminan secara umum ini dalam praktek perkreditan tidak menghilangkan 

khwatir kreditur, sehingga kreditur sering meminta jaminan secara khusus 

mengenai kebendaan seperti jaminan Hak Tanggungan, gadai dan lain sebagainya.

Di dalam praktek perkreditan, jaminan yang diterima oleh bank dapat berupa hak 

atas tanah, simpanan (deposito), piutang dagang, bahan baku, stock "barang dagangan, 

dan lain-lain.5'di Indonesia sebelum diundangkanya UU'No. 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan masih menggunakan ketentuan-ketentuan -yang lama, hal tersebut 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 57 UUPA, yang menyatakan bahwa “ Selama 

undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, 

maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dalam Kitab

rasa

Undang-undang Hukum Perdata dan credietverband dalam S. 1908-542 sebagai yang

telah diubah dengan S. 1937-1907’ Namun setelah diberlakiikanya UU No. 4 Tahun

1996 Tentang Hak Tanggungan, maka ketentuan mengenai hypotheek (selanjutnya

disebut dengan hipotik) sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata sepanjang mengenai tanah, dan credietverband yang diatur dalam 

Staatsblad 1908-542 sebagaimana telah diubah dengan Staatblad 1937-190, yang 

berdasarkan pasal 5.7 Undang-undang No.5. tahun 1960 UUPA,6

Mariam Darus Badrulzaman, Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan 
PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 hlm. 51

Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah Yang 
Dihadapi Oleh Perbankan, Alumni, Bandung, 1999 hlm 1
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Dalam penjelasan umum Undang-undang No.4 Tahun 1996 angka 3 dinyatakan 

bahwa, salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam 

pelaksanaan eksekusinya jika debitur wanprestasi.

Pelaksanaan eksekusi yang mudah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU. 

No.4 Tahun 1996 menyatakan “ Apabila debitor ingkar 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”.

Dari pasal 6 UU. No.4 Tahun 1996 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

adanya kewenangan secara yuridis kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk

menjual sendiri obyek Hak Tanggungannya tanpa perlu meminta persetujuan dari 

debitor dengan syarat debitor tersebut wanprestasi, dan untuk dapat menggunakan 

kewenangan tersebut diperlukan adanya janji debitur yang disebut dalam pasal 11 

ayat 2 hurup e menyatakan “ janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama untuk 

menjual atas kekuasaan sendiri (beding van eigenmachtige verkoop) obyek Hak 

Tanggungan apabila debitur cidera janji”. Janji tersebut haruslah dicantumkan dalam 

Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Pada Pasal 14 ayat 2 UU. No. 4 Tahun 1996 dinyatakan “ Sertifikat Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata 

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG* MAHA ESA”.. Dan 

pada pasal 20 ayai 1 menyatakan jika debitur wanprestasi maka berdasarkan :
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a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak 
Tanggungan sebagaimana yang dimaksud pasal 6, atau

b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, 
objek Hak Tanggungan dijual dalam pelelangan umum menurut tata 
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan 
piutang pemegang f Lak Tanggungan dengan mendahului dari pada 
kreditur lainya.

Dari pasal 14 ayat 2 dan pasal 20 ayat 1 UU. No. 4 Tahun 1996 -dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan 

hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

tetap dan dapat juga berfungsi sebagai pengganti grosse acta hipotik pada hak atas 

tanah, maka

memberikan kepastian hukum bagi perbankan apabila debitur wanprestasi dan dengan 

demikian memberikan kemudahan untuk mengadakan parate eksekusi, karena dengan 

adanya titel eksekutorial maka masalah ketepatan waktu dalam mengesekusi jaminan

cara

Undang undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

tidak menjadi masalah lagi, sebab pemegang hak tanggungan pertama khususnya 

bank diberikan hak untuk melelang atau menjual objek tanggungan dan bahkan 

dimungkinkan untuk melakukan penjualan d iba wah tangan terhadap objek hak 

tanggungan atas kesepakatan pemberi dan penerima hak tanggungan, jika dengan cara 

demikian dapat diperoleh harga yang tinggi yang menguntungkan semua pihak, 

setelah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Di dalam praktek pasal 6 dan pasal 20 ayat 1 Undang-undang No.4 Tahun 1996 

tidak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya yaitu pemegang hak 

tanggungan pertama dapat menjual atau melelang obyek hak tanggungan atas
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kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan tersebut, hal tersebut diperkuat dengan titel eksekutorial, tetapi 

di dalam praktek eksekusi obyek hak tanggungan harus meminta persetujuan atau 

penetapan Ketua Pengadilan Negeri, hal ini disebabkn adanya ketentuan dalam pasal 

1211 KUHPerdata yaitu agar lelang dapat dilaksanakan perlu adanya surat penetapan 

Pengadilan Negeri yang berisi perintah eksekusi yang mana ketentuan ini dikuatkan 

oleh Keputusan Mahkamah Agung No. 3210 k. Pdt. 1984 yang melarang kantor
y

lelang untuk melakukan eksekusi, tanpa adanya penetapan pengadilan. 

Pemberlakuan pasal 1211 KUHPerdata dan Keputusan Mahkamah Agung No.3210 k. 

Pdt. 1984 tersebut mempersulit atau menghambat eksekusi, sehingga Penjelasan

umum UU. No. 4 Tahun 1996 pada angka 3 yang menentukan bahwa salah satu ciri

Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam eksekusinya, ternyata

didalain praktek tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan tersebut diatas maka 

penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul:

Praktek Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan di PT. Bank Sumsel (Persero)

7 Mariam Darus Badmlzaman, Kompilasi Hukum Jaminan, CV. Mandar Maju, Bandung 2004 
hlm 103
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B. Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas maka permasalahan yang

dapat dibahas adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh PT. Bank 

Sumsel (Persero) dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dan upaya-upaya 

apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut?.

2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan oleh PT. 

Bank Sumsel (Persero) khususnya melalui pelelangan umum dalam

upaya penyelesaian kredit macet.

C. Ruang Lingkup

Karena luasnya ruang lingkup permasalahan pada Hak Tanggungan, maka penulis 

membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada praktek eksekusi sertifikat hak 

tanggungan di PT. Bank Sumsel (Persero) yaitu :

1. Faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh PT. Bank 

Sumsel (Persero) dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dan upaya-upaya 

apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi setiflkat Hak Tanggungan oleh PT. 

Bank Sumsel (Persero) khususnya melalui pelelangan umum dalam upaya 

penyelesaian kredit macet.
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)

D. Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif, dalam arti 

dengan mengkaji norma-norma perundang-undangan yang berkaitan 

dengan masalah dan menggunakan informasi dari Bank Sumsel (Divisi 

Hukum dan Kesekretariatan), serta Pengadilan Negeri Kias IA 

Palembang (Panitera) sebagai data primer.

;

/

I
i J

i I
k

i

(
4

<

(

i
B. Data dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder dan
i data primer. Data sekunder terdiri dari yaitu : t

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

i terdiri dari KUHPerdata, UU No. 4 Tahun 1996, UU No. 10 Tahun i
»

i1998, UU No 5 Tahun 1960.i
i

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuki
i

i
menunjang bahan hukum primer, terdiri dari tulisan-tulisan karya i

(
i

ilmiah.i

i
r

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

berupa kamus hukum.

Dalam memperoleh data sekunder dilakukan penelitian perpustakaan, 

sedangkan data primer yaitu berupa informasi yang dilakukan dengan

i

i
i

jr
ir
i

ii

I

i
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J

penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada Bank 

Sumsel (Divisi Hukum dan Kesekretariatan), dan Pengadilan Negeri 

Kelas 1A Palembang (Panitera) .

i i

i
j

i

j

C. Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dianalisis dengan
j

< menggunakan metode kualitatif secara deskrikti£ dalam arti data-data
t

yang diperoleh akan disusun secara sistematis kemudian dihubungkanr

r satu dengan yang lain untuk menarik kesimpulan dalam menjawab
i

i

permasalahan.
(

i
(
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