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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan 

makmur. Dalam rangka pemeliharaan kesinambungan pembangunan tersebut, 

yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai 

orang perseorangan atau badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah 

yang besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula 

keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui 

kegiatan perkreditan. Pengertian kredit menurut Undang-undang No.10 tahun 

1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan 

adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kegiatan Perkreditan 

pada hakikatnya adalah kegiatan utang piutang yang dilakukan antara kreditur 

selaku pemberi kredit dan debitur selaku pihak penerima kredit. 

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses 

pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak 

lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan 

yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak 
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yang berkepentingan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur 

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.1 

Salah satu upaya memenuhi kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan 

pembangunan nasional adalah kegiatan perkreditan yang diantaranya 

diselenggarakan oleh lembaga perbankan. Bank dalam memberikan kredit yang 

diajukan oleh nasabahnya (debitur) memerlukan suatu jaminan dari debitur 

tersebut untuk kepastian bahwa kredit tersebut akan dikembalikan oleh debitur. 

Untuk itu diperlukan suatu perangkat perundang-undangan (terutama bagi 

kepentingan kreditur) tersebut adalah yang mengatur lembaga jaminan atas 

tanah, yaitu pemberian hak jaminan pelunasan hutang dari debitur dengan 

membebankan atau menanggungkan bidang-bidang tanah hak tertentu.  

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan maka lembaga jaminan atas tanah yang berupa hipotik dan 

kreditverband sudah tidak berlaku lagi, dan diganti dengan lembaga jaminan 

menurut undang-undang hak tanggungan, lembaga ini diharapkan akan lebih 

dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan 

hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan perkembangan ekonomi. Dalam 

pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 1996 disebutkan pengertian 

tentang Hak Tanggungan. Yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah Hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

                                                 
1 H. Salim HS,S.H.,M.S.,Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,PT Raja Grafindo 

Persada,Jakarta,2004,Hal.21 
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Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan 

satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap 

kreditur-kreditur lainnya. 

Kelahiran Undang-undang Hak Tanggungan, akan memberikan kepastian 

hukum adanya suatu jaminan yang kuat serta sesuai dengan hukum tanah 

nasional diperlukan dalam kegiatan perkreditan. Hak Tanggungan ini biasanya 

digunakan sebagai jaminan pada kegiatan perkreditan yang krediturnya adalah 

bank, karena bank adalah salah satu lembaga resmi yang mempunyai 

wewenang untuk memberikan kredit. Dalam proses pembebanan hak 

tanggungan, maka untuk memenuhi asas publisitas ada kewajiban untuk 

mendaftarkan hak tanggungan yang bersangkutan di kantor Pertanahan. 

Maksud pendaftaran tidak lain adalah agar masyarakat dan pihak ketiga bisa 

mengetahui keadaan dan subyek serta obyek dari tanah bahwa tanah tersebut 

dalam jaminan kredit. 

Dengan adanya Hak Tanggungan sebagai jaminan dalam perjanjian 

kredit, maka kreditur tidak akan khawatir kalau seandainya suatu saat nanti 

timbul permasalahan dalam kegiatan perkreditan tersebut, misalnya debitur 

ingkar janji ataupun debitur dinyatakan pailit dan harta kekayaan dilikuidasi. 

Jadi, pada dasarnya Hak Tanggungan itu diadakan dengan tujuan untuk 

melindungi kepentingan kreditur terhadap kemungkinan timbulnya kredit 

macet, karena adanya kredit macet akan sangat merugikan bank itu sendiri dan 

yang lebih luas adalah menghambat pembangunan. Dengan demikian 
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pendaftaran hak tanggungan wajib dilakukan karena sebagai prinsip dasar 

dalam pembebanan hak tanggungan. Hal tersebut bertujuan untuk menyatakan 

sah atau tidaknya hak tanggungan. 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas untuk mengetahui lebih lanjut tentang 

pendaftaran Hak Tanggungan dengan cara-cara yang ditempuh untuk 

menghindari resiko yang disebabkan apabila debitur ingkar janji  pada waktu 

yang ditentukan, maka penulis memilih judul:  

“PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ATAS 

TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

KARANGANYAR”.  

 

B. PEMBATASAN MASALAH  

Pembatasan masalah disini dimaksudkan untuk mempertegas ruang 

lingkup masalah yang akan dibahas agar permasalahan menjadi terarah dan 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ditentukan. 

Kemudian perlu diketahui pula bahwa mengenai pokok permasalahan 

didalam penulisan ini, peneliti akan membatasi pada Pelaksanaan Pendaftaran 

Hak Tanggungan Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH. 

Berdasarkan pembatasan tersebut diatas ,peneliti merumuskan masalah 

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 
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1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan 

atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar? 

2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam pendaftaran Hak 

Tanggungan atas tanah dan upaya penyelesaiannya di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar? 

3. Bagaimana implikasi / akibat hukum dari pelaksanaan pendaftaran 

hak tanggungan yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan judul penulisan yaitu “PELAKSANAAN 

PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DI KANTOR 

PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR “. 

Dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan tersebut diatas, 

maka untuk mencari jawaban permasalahan atas, maka peneliti mengadakan 

penelitian untuk mencari data-data yang akan dianalisis guna menjawab 

permasalahan tersebut yang bertujuan : 

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pendaftaran hak 

tanggungan atas tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam 

proses pendaftaran hak tanggungan atas tanah dan upaya penyelesaian 

yang dilakukan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 
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3. Untuk mengetahui implikasi / akibat hukum dari pelaksanaan 

pendaftaran hak tanggungan yang terjadi di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar? 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

- Untuk memperoleh pengetahuan khususnya dalam Prosedur dan  

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah. 

- Memperoleh data mengenai prosedur dan pelaksanaan pendaftaran 

hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

- Mengetahui hambatan-hambatan mengenai pendaftaran hak 

tanggungan yang selama ini terjadi serta upaya penyelesaiannya di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

2.   Manfaat Praktis. 

Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi 

penulis, serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir untuk 

memperoleh gelar sarjana hukum UMS.    

 

F. METODOLOGI PENELITIAN. 

Metodologi penelitian adalah merupakan cara atau langkah sebagai 

pedoman untuk memperoleh data yang lebih mendalam tentang suatu gejala 
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untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan 

bersangkutan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian 

merupakan suatu yang harus ada dalam penelitian. 

Agar suatu penelitian mempunyai nilai validitas dan reliabiltas yang 

tinggi, maka diperlukan metodologi yang benar, peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti menunakan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu dengan menggambarkan, 

menguraikan, memberikan data seteliti mungkin tentang Pelaksanaan 

Pendaftaran Hak Tanggungan yang terjadi di Kabupaten Karanganyar 

2. Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian sesuai dengan judul diatas peneliti mengambil 

lokasi di wilayah daerah tingkat II Karanganyar, dengan sasaran pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

3. Metode Pendekatan. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis. Yuridis adalah melihat atau memandang sesuatu hal yang 

ada dari aspek atau segi hukum, sedangkan sosiologis adalah segala 

sesuatu yang ada dan akan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat 

yang mempunyai akibat hukum. Sehingga maksud dari pendekatan ini 

adalah suatu pendekatan dengan cara pandang kacamata hukum 
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mengenai pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan atas tanah yang 

berakibat hukum untuk dihubungkan dengan Undang-undang No.4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 

4. Jenis Data. 

a. Data Pimer. 

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di 

lapangan yaitu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

b. Data Sekunder. 

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-

arsip maupun dari buku yang ada hubungannya dengan masalah 

yang diteliti. 

5. Sumber Data. 

a. Sumber Data Primer. 

Yang diperoleh di lokasi dalam hal ini akan diperoleh secara 

langsung yaitu dari pihak-pihak yang terkait langsung dalam 

masalah ini, yaitu Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran 

Tanah Kabupaten Karanganyar beserta Staf. 

b. Sumber Data Sekunder. 

Merupakan sumber data secara tidak langsung yang dapat 

memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data 

primer yang berasal dari beberapa literatur catatan, dokumen, serta 

peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 
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6. Metode Pengumpulan Data. 

Data adalah suatu hasil dari gejala yang akan diteliti dan digunakan 

kebenarannya, dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Study Lapangan. 

1. Interview atau Wawancara. 

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 

Adapun wawancara tersebut akan peneliti lakukan dengan Kepala 

Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Observasi. 

Merupakan teknik pengumpulan data yang menadakan 

pengamatan secara langsung ke tempat penelitian dan mengadakan 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala obyek yang diteliti. 

b. Study Kepustakaan. 

Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari, membaca, mengutip dari buku; literatur; arsip; peraturan 

perundangan maupun dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan 

nasalah yang akan diteliti.2 

 

 

                                                 
2 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 211. 
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7. Analisa Data. 

Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adlah tehnik 

analisis data kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah : 

“Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi analisis yaitu apa 

yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku 

nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.3 

Dalam metode ini yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap 

yaitu langkah pertama mengumpulkan data, setelah data terkumpul data 

direduksi  artinya diseleksi kemudian diadakan penyajian data, kemudian 

menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara 

tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan satu 

dengan yang lainnya secara sistematis. 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI. 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas, maka di bawah ini 

akan peneliti kemukakan sistematika yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi 

ini yaitu sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

B. Pembatasan Masalah. 

C. Perumusan Masalah. 

D. Tujuan Penelitian. 

                                                 
3 Soerjono Soekanto, op. cit, hal. 250. 
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E. Manfaat  Penelitian 

F. Metodologi Penelitian. 

G. Sistematika Penulisan.  

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum tentang Kredit. 

1. Pengertian Kredit. 

2. Macam-macam kredit. 

3. Sistem Pemberian Kredit. 

B. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan 

1. Pengertian Hak Tanggungan.. 

2. Obyek Hak Tanggungan. 

3. Subyek Hak Tanggungan. 

C. Pembebanan Hak Tanggungan. 

1. Tahap Pemberian Hak Tanggungan 

2. Tahap Pendaftaran Hak Tanggungan. 

 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

A. Hasil Penelitian Rumusan Masalah. 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian. 

2. Prosedur dan pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan dan 

Penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar. 
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3. Hambatan-hambatan yang ditemui Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar dan upaya penyelesaiannya. 

4. Implikasi atau akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan 

pendaftaran hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar.  

B. Pembahasan Rumusan Masalah. 

1. Prosedur dan pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan dan 

Penerbitan sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Hambatan-hambatan yang ditemui Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar dan upaya penyelesaiannya. 

3. Implikasi / akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan 

pendaftaran Hak Tanggungan. 

 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

B. Saran-Saran. 

C. Lampiran-lampiran. 

 


