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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kredit macet selalu saja menjadi berita dalam berbagai harian lokal 

maupun nasional yang terbit di Indonesia. Keberadaan kredit macet dalam dunia 

perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan 

mengancam sistem perbankan Indonesia yang harus diantisipasi oleh semua pihak 

terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan 

perekonomian Indonesia.

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting 

dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara 

selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya 

pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang 

diberikan oleh bank sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik

i

secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.

Frans Hendra Winarta, Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan 
Hukum, http://www. mitranetra.or.id, 15 Oktober 2006.
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Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:2

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil 

tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas 

jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan 

dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur 

akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan

maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan

pembangunan diberbagai sektor.

Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai kenyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang 

diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena 

kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian kredit ini 

bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai 

pengganti pelunasan hutang bilamana dikemudian hari debitur cidera janji atau

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2004, Him. 96.
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wanprestasi. Jaminan kredit merupakan jaminan akan pelunasan kredit yang 

diberikan kepada debitur dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit.

Adapun kegunaan jaminan kredit adalah untuk:3

a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan 

pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji, yaitu untuk membayar 

kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai 

usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau 

proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat 

dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian 

dapat diperkecil;

c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, 

khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat 

yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin 

tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

Jaminan atas hutang seseorang yang secara umum diatur didalam Pasal

1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Didalam Pasal 1131 KUH Perdata menentukan

bahwa:

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

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi

C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan hukum Dagang 
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, HIm.320.
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tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Sedangkan didalam Pasal 1132 

KUH Perdata menentukan bahwa:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 

mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan 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".

Dari rumusan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui bahwa 

kebendaan siberhutang itu secara umum menjadi jaminan atas hutang siberhutang, 

dan hasil penjualan benda jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan 

piutangnya masing-masing. Para kreditur itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak
H

ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya.

Jaminan yang diatur sebagaimana dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH

Perdata dalam praktek perkreditan tidak memuaskan bagi bank karena menimbulkan

rasa khawatir dan kurang menjamin pengembalian kredit yang diberikan, disamping

itu bank tidak dapat menentukan secara pasti jumlah harta kekayaan debitur yang ada

dan yang akan ada dikemudian hari serta para siberpiutang yang mempunyai

kepentingan atas kebendaan secara umum siberhutang, sehingga bank tidak
\

memperoleh kepastian untuk mengambil pelunasan hutang atas hasil penjualan harta 

milik debitur tersebut, oleh karena itu bank memerlukan kebendaan debitur 

ditunjuk secara khusus sebagai jaminan hutang.

Benda yang paling umum dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas 

pemberian kredit berupa tanah, sebab tanah pada umumnya mudah dijual dan

yang

secara



J

5

ekonomis harganya terus meningkat dibandingkan dengan benda jaminan yang bukan 

tanah, dan tanah dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Pengertian hak tanggungan adalah bertitik tolak dari Undang-Undang No. 5 

Tahun 1960 sebagai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1960 apa yang dimaksud dengan pengertian dari hak tanggungan tidak 

dijumpai, selain didalam Pasal 51 yang menentukan bahwa hak tanggungan yang 

dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan 

tersebut dalam Pasal 25, 33, dan 39 diatur dengrn undang-undang. Dengan mulai 

berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 1996, merupakan satu-satunya lembaga hak 

jaminan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yang tertulis. Hak tanggungan 

sebagai salah satu jenis hak kebendaan, yang bersifat terbatas, yang hanya

memberikan kewenangan kepada pemegang haknya untuk pelunasan piutangnya 

secara mendahulu dari kreditur-kreditur lainnya.4

Dalam pembebanan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf e Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, dapat dicantumkan janji-janji antara 

lain “Janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 

atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji.”

Dengan adanya pembebanan hak tanggungan dengan janji menjual atas 

kekuasaan sendiri maka bank sebagai pemegang hak tanggungan berdasarkan 

sertifikat hak tanggungan dapat menuntut pelunasan hutang dengan jalan melelang

4 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm. 419.
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terhadap objek hak tangggungan apabila debitur cidera janji atau tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dengan yang diperjanjikan.

Pelelangan atas objek hak tanggungan dapat dilakukan dimuka umum dan 

dapat dilakukan secara langsung oleh pemegang hak tanggungan (kreditur) atas 

kekuasaan sendiri tanpa ada persetujuan dari pemberi hak tanggungan (debitur) yaitu 

dengan jalan eksekusi langsung atau parate eksekusi berdasarkan titel eksekutorial 

yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

menulis skripsi dengan judul “HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBERIAN

KREDIT PADA PT. BANK SUMSEL PALEMBANG”.

B. Permasalahan

Dari uraian-uraian pada latar belakang tersebut di atas maka permasalahan 

dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses pembebanan hak tanggungan dalam pemberian kredit 

pada PT. Bank Sumsel Palembang?

2. Bagaimana cara penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan pada

PT. Bank Sumsel Palembang? x

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pembebanan hak tanggungan dalam pemberian 

kredit pada Bank PT. Sumsel Palembang.
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2. Untuk mengetahui cara penyelesaian kredit macet dengan hak tanggungan

pada PT. Bank Sumsel Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini dihapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi kebutuhan

akademis, khususnya mengenai hukum positif hak tanggungan di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan bagi praktisi-praktisi hukum dan masyarakat pada 

umumnya tentang hak tanggungan sebagai agunan atau jaminan dalam

pemberian kredit.

E. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari agar pembahasan 

tidak menyimpang dari permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada 

hak tanggungan dalam pemberian kredit pada PT. Bank Sumsel Palembang.
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Masalah

Pembahasan masalah dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, dalam arti mengkaji peraturan perundang- 

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan juga 

dilakukan pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi sebagai bahan

penunjang.

2. Bahan dan Sumber Bahan

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang

terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah

dalam skripsi ini, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Beserta Penjelasannya,

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas
v

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, yang meliputi karya ilmiah seperti literatur-literatur 

mengenai hak tanggungan dan perkreditan, dokumen-dokumen seperti 

laporan-laporan penelitian dan lain-lain.
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c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi 

jurnal ilmu hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-

lain.

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan,

sedangkan informasi sebagai bahan penunjang diperoleh dengan wawancara kepada

pejabat Notaris/PPAT, pejabat KP2LN, pejabat atau petugas BPN, kemudian pejabat

Bank Sumsel Palembang.

3. Analisis Bahan

Bahan hukum dan informasi sebagai bahan penunjang yang telah diperoleh dan 

dikumpulkan di analisis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti 

diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik 

kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.
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