
BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Berdasarkan asas peradilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa peradilan dilakukan 

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa 

peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu 

menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan 

pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai 

bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris 

pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat 

terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk 

mencari kebenaran dan keadilan. 

Pada kenyataannya tata cara penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan 

amat berbelit dan sangat banyak tahapan yang disediakan / dimungkinkan untuk 

ditempuh, ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Proses persidangan di pengadilan negeri, yang dapat memakan waktu 

bertahun-tahun, dan apabila telah diputus, terbuka kemungkinan pihak yang 

kalah / yang tidak puas mengajukan banding; 

2. Proses pemeriksaan banding di pengadilan tinggi, dimana prosesnya 

menjadi mentah lagi, dan apabila telah diputus, terbuka kemungkinan pihak 

yang kalah / yang tidak puas mengajukan kasasi; 
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3. Proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung, dan apabila telah diputus, 

masih terbuka kemungkinan pihak yang kalah / yang tidak puas mengajukan 

peninjauan kembali; 

4.  Proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung, dan apabila telah diputus, 

harapan pihak yang menang belum tentu segera terkabul, karena pihak yang 

kalah dapat menjegal dengan cara mengajukan perlawanan; 

5. Perlawanan yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan pemenuhan 

putusan melalui eksekusi masih saja dimungkinkan baik oleh pihak yang 

dikalahkan maupun dengan “menyewa” pihak lain, baik itu party verzet 

maupun derden verzet dapat diajukan di pengadilan negeri.  

Sehingga dapat dilihat betapa berbelit dan panjangnya proses peradilan, untuk 

memperoleh suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

dan siap dieksekusi.  

Tuntutan penyelesaian suatu sengketa terutama dalam dunia bisnis tidak 

hanya mengharapkan penyelesaian yang sederhana, cepat, dan biaya ringan saja, 

namun juga diharapkan segera tuntas dalam arti bersifat final dan  mengikat, 

sehingga tertutup upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) sekaligus 

mempunyai kekuatan eksekutorial. 

Pada asasnya seseorang hanya dapat menyelesaikan suatu sengketa yang 

diawali dengan suatu gugatan, akan tetapi dalam beberapa hal undang-undang 

menentukan pengecualian terhadap asas tersebut, dalam arti bahwa dalam hal yang 

ditentukan dengan undang-undang suatu sengketa langsung dapat dilaksanakan 

seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Termasuk dalam 

pengecualian tersebut adalah grosse akta pengakuan hutang.  



 3

Adapun yang menjadi dasar bahwa grosse akta pengakuan hutang dapat 

langsung dieksekusi oleh ketua pengadilan negeri, adalah:  

1. Perjanjian hutang-piutangnya dibuat dalam bentuk pengakuan sepihak debitur, 

karena pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam perkara perdata; 

2. Pengakuan hutangnya dinyatakan dalam akta otentik (akta notaris), yang dalam 

perkara perdata merupakan bukti wajib bagi hakim, karena akta otentik 

mempunyai kekuatan bukti lahir, bukti formil, dan bukti materiil; 

3. Akta notaris tersebut dibuat dalam bentuk grosse, yang berkepala “Demi 

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dalam hukum acara 

perdata ditentukan mempunyai kekuatan eksekutorial.  

Sehingga grosse akta pengakuan hutang merupakan alat bukti yang kuat 

bagi kreditur dalam rangka pengembalian piutangnya apabila ternyata debitur 

melakukan cidera janji, karena tanpa melalui proses gugatan perdata dapat langsung 

dilaksanakan melalui penetapan ketua pengadilan negeri.  

Dalam praktek apabila ternyata pihak debitur melakukan wanprestasi atau 

tidak memenuhi kewajibannya (melunasi hutangnya kepada kreditur), pengajuan 

eksekusi oleh kreditur kepada ketua pengadilan negeri dengan mendasarkan pada 

grosse akta pengakuan hutang mengalami banyak sekali kendala. Hal ini terjadi 

karena adanya perbedaan penafsiran tentang grosse akta pengakuan hutang antara 

pejabat yang berwenang membuat grosse akta pengakuan hutang (dalam hal ini 

adalah notaris) dengan pejabat yang berwenang melakukan eksekusi (dalam hal ini 

adalah ketua pengadilan negeri). Keadaan yang demikian itu berlangsung terus 

hingga kini, di mana dalam praktek lembaga grosse akta pengakuan hutang ini 

belum mendapat tempat yang semestinya. 
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Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini akan dikaji hal-hal yang 

berkaitan dengan perjanjian hutang-piutang dan pada akhirnya akan menawarkan 

suatu model grosse akta pengakuan hutang dengan didasarkan pada peraturan yang 

berkaitan, yang mempunyai derajad eksekutorial. 

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perjanjian hutang-piutang 

atau pengakuan hutang yang didasarkan pada perjanjian secara konvensional 

(didasarkan pada KUH Perdata), perjanjian penjaminan meliputi hak tanggungan 

dan jaminan fidusia,  pemberi pinjaman pada lembaga keuangan badan usaha milik 

negara / badan usaha milik daerah (bank umum, bank pasar, badan kredit 

kecamatan, pegadaian) di Kabupaten Klaten. 

Berikut ini adalah penelitian-penelitian sejenis yang pernah dilakukan: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Bagus Uta Dharsusilama dengan judul 

“Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang sebagai Upaya Melindungi 

Kepentingan PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar”, dalam penelitian itu 

dikaji tentang mengapa PT Bank Artha Graha Cabang Denpasar melakukan 

eksekusi  grosse akta pengakuan hutang, dan hambatan-hambatannya dalam 

melakukan eksekusi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Herman dengan judul “Paradigma Grosse 

Akta Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris”, dalam penelitian itu dikaji tentang paradigma grosse akta 

dengan penegakan hukum di Indonesia, grosse akta mendukung penegakan 

hukum di Indonesia, dan eksistensi grosse akta notaris setelah Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 



 5

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fenny Anggraeni dengan judul “Pelaksanaan 

Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam Praktek Perbankan di Kota 

Semarang”, dalam penelitian itu dikaji tentang berhasil tidaknya eksekusi 

grosse akta pengakuan hutang yang jumlah hutangnya belum dapat 

dipastikan, pencantuman syarat bunga, denda, dan jangka waktu dalam 

grosse akta pengakuan hutang. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Syahril Sofyan dengan judul “Analisis 

Yuridis terhadap Grosse Akta Notaris sebagai Pengikatan Jaminan 

Dikaitkan dengan Kredit Macet Studi di Kota Medan”, dalam penelitian itu 

dikaji tentang apakah grosse akta notaris atas perjanjian kredit dapat 

dimintakan eksekusi, dan apakah grosse akta notaris tersebut dapat sebagai 

dasar mengajukan gugatan. 

Spesifikasi pada penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, karena pada penelitian ini selain pengkajian hal-hal yang 

berhubungan dengan perjanjian hutang-piutang, pengakuan hutang, juga akan 

ditawarkan suatu model grosse akta pengakuan hutang yang mempunyai derajad 

eksekutorial. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang-piutang pada lembaga keuangan 

BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penjaminan pada lembaga keuangan 

BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten? 
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3. Bagaimana penyelesaian hutang-piutang apabila debitur cidera janji pada 

lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten? 

4. Bagaimana model grosse akta pengakuan hutang yang dapat melindungi 

kepentingan kreditur? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai, hal ini 

akan memberikan arah yang pasti pentingnya penelitian dilakukan. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pelaksanaan perjanjian hutang-piutang pada lembaga keuangan 

BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten; 

2. Mengetahui pelaksanaan perjanjian penjaminan pada lembaga keuangan 

BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten; 

3. Mengetahui penyelesaian hutang-piutang apabila debitur cidera janji pada 

lembaga keuangan BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten; 

4. Membuat model grosse akta pengakuan hutang yang dapat melindungi 

kepentingan kreditur. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi 

pengkajian tentang hukum perjanjian hutang-piutang pada umumnya, dan 

pengakuan hutang pada khususnya; 
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2. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi 

pengkajian tentang hukum jaminan fidusia, dan hak tanggungan;  

3. Bagi praktisi hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

pembuatan akta jaminan fidusia, dan akta pemberian hak tanggungan; 

4. Bagi praktisi hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam 

pembuatan grosse akta pengakuan hutang yang mempunyai kekuatan 

eksekutorial. 

 

E. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, 

pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu-kesatuan yang logis yang 

menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian 

atau penulisan (Muhammad, 2004: 73). 

 

1.  Hukum itu fusi kepentingan 

Menurut Jhering, hukum itu fusi kepentingan, hukum harus 

berfungsi ganda, di satu sisi bertugas menjamin kebebasan individu untuk 

meraih tujuan dirinya, yakni mengejar kemanfaatan dan menghindari 

kerugian, di pihak lain, hukum memikul tugas untuk mengorganisir tujuan 

dan kepentingan individu agar terkait serasi dengan kepentingan orang lain. 

Instansi penyatu kepentingan berupa perdagangan, masyarakat, dan negara 

(Tanya, 2010: 109). 
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Dari teori hukum tersebut di atas, makna hukum sebagai suatu 

kesepakatan / persetujuan antar individu dalam memenuhi kepentingannya 

(kebutuhannya) dan merupakan hubungan bilateral.  

Fungsi hukum yang pertama yakni menjamin kebebasan individu 

untuk meraih tujuan dirinya, yaitu mengejar kemanfaatan dan menghindari 

kerugian. Di sini tiap individu mempunyai kebebasan untuk membuat 

kesepakatan / persetujuan dengan individu lainnya (asas kebebasan 

berkontrak), sehingga orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, 

dengan isi, bentuk, syarat-syarat yang mereka tentukan sendiri sepanjang 

tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang 

dan tentu saja keduanya harus sudah saling sepakat dan setuju (asas 

konsensualisme). 

Fungsi hukum yang kedua, yakni mengorganisir tujuan dan 

kepentingan individu agar terkait serasi dengan kepentingan orang lain. 

Setelah persetujuan (perjanjian) dibuat maka persetujuan yang dibuat secara 

sah tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya 

(asas pacta sund servanda) dan dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad 

baik (asas itikad baik). 

Persetujuan tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang 

dirumuskan oleh para pihak, melainkan juga oleh keadilan dan itikad baik 

(Suryodiningrat, 1985:115). 

Menurut teori hukum tersebut di atas, salah satu instansi penyatu 

kepentingan adalah perdagangan. Perdagangan yakni hubungan antar 

individu dalam masyarakat yang menitikberatkan kepentingan dalam bidang 
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harta kekayaan, termasuk hubungan hukum hutang-piutang antara kreditur 

dengan debitur. 

 

2. Hukum itu keseimbangan kepentingan 

Menurut Roscoe Pound, hukum itu keseimbangan kepentingan, 

dalam konteks social engineering, yang harus digarap oleh hukum adalah 

“menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat” agar 

tercapai keseimbangan yang proporsional.  

Menurut teori hukum tersebut di atas, yang harus dilakukan oleh 

hukum adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat 

agar tercapai keseimbangan yang proporsional, termasuk di antaranya 

adalah kepentingan pribadi, yang meliputi kebebasan berusaha dan 

mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah.  

Salah satu hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah tentu saja 

meliputi juga perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur, yang 

dalam perjanjian tersebut hak dan kewajiban kreditur secara timbal balik 

berhadapan dengan kewajiban dan hak debitur.  

 

3. Dalam hukum terdapat hak dan kewajiban 

Menurut Post, dua kekuatan yang bekerja dalam diri individu, 

yaitu kekuatan egoistis yang membuat seseorang individu menuntut hak, 

dan kekuatan moral yang membuatnya merasa sebagai anggota dari 

kelompok sosial yang terkait pada berbagai kewajiban. 
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Menurut teori hukum tersebut di atas, dalam hukum terdapat hak 

dan kewajiban, berkaitan perihal perjanjian hutang-piutang terdapat 

kewajiban kreditur (yang merupakan hak debitur) yaitu menyerahkan uang 

dalam kepemilikan debitur, dan kewajiban debitur (yang merupakan hak 

kreditur) adalah membayar hutang dalam jumlah dan waktu yang telah 

ditentukan. Oleh karena dalam perjanjian hutang-piutang seluruh jumlah 

uang tersebut telah diserahkan oleh kreditur kepada debitur, sehingga 

seluruh kewajiban kreditur telah ditunaikan sepenuhnya tinggal menuntut 

haknya, sedangkan seluruh hak debitur telah ia terima sepenuhnya tinggal 

melaksanakan seluruh kewajibannya. 

Dalam keadaan tersebut di atas, debitur dapat menuangkan dalam 

bentuk pengakuan hutang yaitu pernyataan sepihak dari debitur bahwa ia 

telah berhutang kepada kreditur, untuk selanjutnya debitur akan melakukan 

kewajiban membayar hutangnya tanpa syarat. 

 

4. Hukum adalah keadilan 

Menurut George Gurvitch, dalam membentuk hukum, keadilan 

harus memegang peranan yang penting, hukum itu mendapat arti hukum 

yang sesungguhnya, berkat nilai keadilan yang diwujudkannya.  

Dalam rangka untuk mewujudkan keadilan substantif, sebagai 

seorang ilmuwan dituntut untuk menemukan dan menggali muatan nilai dari 

suatu aturan, sehingga akan ditemukan roh, konteks, tujuan, dan 

relevansinya dibalik teks aturan tersebut. Ukuran untuk menentukan 

normatifnya suatu aturan adalah nilai (bukan bentuknya), dalam arti suatu 
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aturan hukum tidak ditentukan oleh sah tidaknya tetapi dalam diri aturan 

tersebut terdapat sesuatu yang mulia, baik, benar, patut sehingga setiap 

orang mempunyai kewajiban untuk menghormatinya. 

 

5. Revitalisasi hukum tidak berpusat pada peraturan tetapi pada kreativitas 

pelaku hukum 

Menurut Satjipto Rahardjo, revitalisasi hukum dilakukan tidak lagi 

berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum 

mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat, yakni dengan 

melakukan pemaknaan yang kreatif dengan interpretasi secara baru. 

Sehingga argumen-argumen logis formal dicari sesudah keadilan ditemukan, 

untuk membingkai secara yuridis formal yang diyakini adil tersebut. 

Berkaitan dengan penelitian ini yang pada akhirnya menawarkan 

suatu model grosse akta pengakuan hutang, dalam menyusun model ini 

sebelumnya telah melakukan analisis terhadap aturan hukum positif yang 

termuat dalam peraturan perundang-undangan (baik ketentuan undang-

undang yang bersifat memaksa, maupun ketentuan undang-undang yang 

bersifat pelengkap, serta yurisprudensi badan peradilan) adapun 

penyusunannya dengan urutan sebagai berikut: 

a. merumuskan kemauan para pihak sampai pada akhirnya dapat diperoleh 

kesepakatan, sehingga dapat menentukan hak dan kewajiban para pihak 

secara adil untuk mewujudkan keadilan secara substantif; 

b. merumuskan perjanjian yang telah disepakati dan diyakini adil tersebut 

dalam bentuk perjanjian (memenuhi syarat formal dan syarat material) 
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sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum positif yang berlaku untuk 

pembuatan akta notariil (grosse akta pengakuan hutang). 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau juga disebut yuridis 

sosiologis, yaitu mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif pada 

peristiwa hukum tertentu yang ada di masyarakat guna mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 

       2.    Pendekatan Penelitian 

Sebagai penelitian hukum kualitatif maka pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan studi kasus. Dimana kasus hukum tersebut dikonsepsikan 

sebagai peristiwa hukum (perjanjian hutang-piutang) dan produk hukum 

(naskah perjanjiannya). 

3. Sumber Data 

Sebagai penelitian lapangan maka sumber utama data diperoleh dari 

responden sebagai subjek penelitian, namun demikan sudah barang tentu 

juga didukung buku-buku, referensi, peraturan perundang-undangan. 

Adapun sumber datanya terdiri atas: 

a. Sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden; 

b. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yaitu bersumber 

pada peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku, hasil 
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penelitian, karya ilmiah, putusan pengadilan) dan bahan hukum tersier 

yaitu kamus hukum, majalah hukum, jurnal hukum.    

  

4. Metode Penentuan Subjek 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan 

BUMN / BUMD di Kabupaten Klaten, yang meliputi PT. BRI (Persero) 

Tbk. Kantor Unit Cawas,  Badan Kredit Kecamatan Pedan, Bank Pasar 

Klaten, dan Perum Pegadaian Gondangwinangun. 

 5. Metode Pengumpulan Data  

a. Wawancara, dilakukan kepada pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor 

Unit Cawas,  Badan Kredit Kecamatan Pedan, Bank Pasar Klaten, dan 

Perum Pegadaian Gondangwinangun. 

b. Studi Pustaka, berupa buku literatur, majalah, surat kabar, peraturan-

peraturan yang ada relevansinya, dan lain-lainnya yang sejenisnya. 

6. Analisis Data 

Berhubung data yang diperoleh berupa data kualitatif yang hampir tidak 

dapat diklasifikasikan ke dalam kategori kuantitas, maka analisis datanya 

menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang 

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 
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G. Sistematika 

BAB  I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan 

sistematika.  

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang hukum perdata di Indonesia, hukum 

badan pribadi dan badan hukum, hukum harta kekayaan perkawinan, 

hukum kecakapan bertindak suami – isteri, hukum kekuasaan orang tua, 

hukum perwalian, hukum benda dan hukum pertanahan, hukum 

perjanjian / perikatan, teknik pembuatan akta, dan bea meterai. 

BAB III PENGAKUAN HUTANG DAN PENJAMINAN 

Pada bab ini dibahas perjanjian hutang-piutang, perjanjian kredit, 

pengakuan hutang, dan grosse akta pengakuan hutang, hak tanggungan, 

jaminan fidusia, hukum eksekusi, dan hukum lelang. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dibahas pelaksanaan perjanjian hutang-piutang, 

pelaksanaan perjanjian penjaminan, penyelesaian hutang-piutang 

apabila debitur cidera janji, model grosse akta pengakuan hutang yang 

dapat melindungi kepentingan kreditur. 

BAB V PENUTUP 

Berisi simpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 


