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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil 

dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam 

rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para 

pelakunya meliputi baik pihak pemerintah maupun masyarakat sebagai orang 

perseorangan dan badan hukum, meningkat juga keperluan akan tersedianya 

dana yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.
1
 

Dalam transaksi perkeditan atau peminjaman uang, terdapat dua jenis 

perikatan ditinjau dari segi pemenuhan pembayaran kembali uang yang 

dipinjam. Pertama, transaksi kredit tanpa jaminan (unsecured transaction) 

yaitu tidak ada sebuah perlindungan (not protected) atas pemenuhan 

pembayaran kembali utang. Dalam hal pelunasan kembali utang tidak dijamin 

dengan sesuatu barang yang mempunyai nilai atau harga yang sama atau 

melebihi jumlah pinjaman. Kedua, transaksi kredit yang dilindungi jaminan 

(secured transaction) yaitu terhadap utang atau pinjaman debitur memberi 
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barang jaminan sebagai perlindungan pemenuhan pembayaran kepada 

kreditur.
2
 

Walaupun terjadi pemisahan antara perikatan yang menggunakan 

jaminan dan perikatan dengan tidak mengunakan jaminan, namun pada prinsip 

yang telah tertuang dalam Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa: 

Segala harta kekayaan Debitur, baik yang  bergerak atau yang  tidak 

bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian 

hari menjadi tanggungan /jaminan atas hutang-hutangnya 

 

Dengan ada atau tidaknya jaminan sebagai bagian dari sebuah perikatan 

secara tidak langsung telah menyebabkan harta kekayaan seorang debitur 

menjadi jaminan bagi hutang-hutangnya. Jaminan yang dimaksudkan dalam 

hal ini adalah bersifat umum artinya benda jaminan tidak ditunjuk secara 

khusus dan tidak diperuntukkan bagi seorang kreditur tertentu, sehingga 

apabila benda jaminan tersebut dijual maka hasilnya dibagi secara seimbang 

sesuai besarnya piutang masing-masing kreditur. 

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya 

diikuti penyediaan jaminan khusus oleh pemohon kredit, sehingga pemohon 

kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari 

bank.
3
 Ini tidak lepas dari prinsip di dunia perbankan yang sering dikenal 

dengan istilah the five c’s of credit analysis. Jaminan berupa benda tidak 

bergerak khususnya tanah adalah yang banyak digunakan dalam praktek  
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perbankan didasarkan pada pertimbangan tanah paling aman dan mempunyai 

nilai ekonomis yang relatif tinggi.
4
 

Dasar hukum terhadap jaminan atas tanah adalah Undang-undang Nomor  

4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah atau biasa disebut dengan UUHT. 

Dalam Pasal 1 butir 1 UUHT telah dijelaskan pengertian Hak 

Tanggungan yaitu : 

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana tersebut 

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 

tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 

 

Dari pengertian tersebut maka dapat diuraikan elemen atau unsur - unsur  

pokok Hak Tanggungan yaitu Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk 

pelunasan hutang, hutang yang dijamin jumlahnya tertentu, obyek Hak 

Tanggungan adalah hak – hak atas tanah sesuai Undang–undang Pokok Agraria 

yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, Hak 

Tanggungan dapat dibebankan terhadap tanah berikut benda – benda yang 

berkaitan dengan tanah atau hanya tanahnya saja, Hak Tanggungan 

memberikan hak preferen atau hak diutamakan kepada kreditur terhadap 

kreditur lain.
5
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Suatu harapan baru bagi pelaku ekonomi dengan disahkanya Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai lembaga 

jaminan atas tanah untuk menganti ketentuan hypotheek dan creditverband. 

Tentunya UUHT ini diposisikan lebih baik dari pada saat berlakunya hypotheek 

dan creditverband, dalam arti bahwa UUHT mempunyai kemudahan dan 

kepastian pada eksekusi atas obyek Hak Tanggungan.
6
 

Kemudahan yang disediakan oleh UUHT bagi para kreditur pemegang 

Hak Tanggungan adalah apabila debitur cidera janji, berdasarkan Pasal 20 ayat 

(1) huruf a dan b UUHT eksekusi atas benda jaminan Hak Tanggungan dapat 

ditempuh melalui 3 (tiga) cara yaitu Parate executie, Penjualan dibawah tangan 

dan Titel Eksekutorial.
7
 

Parate executie pada dasarnya merupakan sebuah kemudahan yang 

diberikan oleh undang-undang agar kreditur dapat sesegera mungkin 

mendapatkan haknya dengan cara yang praktis dan tidak memakan waktu yang 

lama dengan tidak melibatkan peran pengadilan atau pertolongan hakim dalam 

pelaksanaanya. Dicantumkanya Title Eksekutorial dalam sertifikat Hak 

Tangungan merupakan dasar bahwa akta tersebut mempunyai kekuatan yang 

sama dengan putusan pengadilan. Sehingga pemegang akta dapat secara 

langsung melakukan eksekusi ke Kantor Lelang Negara. 

Pelaksanaan parate executie yang terjadi dalam kurun waktu sejak 

diberlakukanya UU No. 5 Tahun 1960 sampai dengan berlakunya UU No. 4 

Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas tanah dan benda-benda yang 
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berkaitan dengan tanah (disingkat UUHT), tidak dapat dilaksanakan 

sebagaimana yang diharapkan oleh Bank selaku kreditur karena adanya 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 3210 K/Pdt/1984, 

tanggal 30 Januari 1986, yang salah satu ratio decidendi putusan MA dalam 

perkara tesebut, jika pelaksanaan pelelangan dilaksanakan sendiri oleh Kepala 

Kantor lelang Negara Bandung atas perintah tergugat asal I (Bank-Kreditor) 

dan tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bandung, maka menurut 

MARI  lelang umum tersebut bertentangan dengan Pasal 224 HIR., sehingga 

pelelangan tersebut adalah tidak sah.
8
 

Ketentuan mengenai parate executie diatas memiliki kesamaan dengan 

eksekusi melalui penjualan dibawah tangan yaitu tidak melibatkan  peran 

pengadilan atau hakim dalam proses eksekusi. Beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam eksekusi ini adalah adanya kesepakatan antara pemberi 

Hak Tanggungan dengan penerima Hak Tanggungan dalam rangka 

mendapatkan harga tertinggi dari hasil penjualan obyek Hak Tanggungan. 

Berbeda halnya dengan eksekusi yang menggunakan Titel Eksekutorial 

berdasarkan sertifikat Hak Tanggungan (sebelumnya menggunakan Grosse 

Acte Hipotik), pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk pada Hukum 

Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 HIR/258 RBg.
9
 

Hal ini secara jelas tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) UUHT yang menyatakan 

bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam 

sertifikat Hak Tanggungan bahwa obyek Hak Tanggungan dijual melalui 
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pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Dan apabila mencermati ketentuan pada Pasal 26 UUHT yang 

dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi ini adalah ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg. 

Akta yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti halnya 

putusan pengadilan maka pelaksanaan eksekusinya harus mengikuti prosedur 

yang telah ditentukan pengadilan melalui peraturan perundang-undangan. 

Artinya dalam eksekusi ini ada keterlibatan pengadilan dalam proses eksekusi 

dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh perturan perundang-undangan. 

Berdasarkan pasal 224 HIR/258 RBG bahwa grosse akta hipotik oleh 

undang-undang diberikan kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim 

yang tetap, sehingga atas dasar grose akta hipotik dapat digunakan untuk 

melakukan penjualan atau eksekusi jaminan hipotik secara langsung tanpa 

perlu mengajukan gugatan kepada debitur.
10

 

Maka berdasarkan hal tersebut kiranya perlu dilakukan pengkajian yang 

komprehensif berkaitan dengan peran pengadilan dalam melakukan proses 

eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan yang didasarkan pada pasal 224 

HIR/258 RBG, yang harapanya dapat digunakan sebagai pijakan bagi 

masyarakat dalam  melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan 

dengan mengunakan bantuan pengadilan, dimana pada saat ini masih 

digunakan masyarakat (kreditur) dalam upaya memperoleh kembali haknya 

yang telah diciderai oleh debitur. Berdasarkan latarbelakang diatas, penulis 
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tertarik mengadakan penelitian dengan judul : “EKSEKUSI TERHADAP 

OBYEK HAK TANGGUNGAN DENGAN BANTUAN PENGADILAN 

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan di 

Pengadilan Negeri Sragen? 

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak 

Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah  di atas maka peneliti menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan 

di Pengadilan Negeri Sragen. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi 

terhadap obyek Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Sragen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun 

yang menjadi harapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan 

serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

hukum khususnya ilmu hukum acara perdata yang berkaitan dengan 

proses eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan 

pengadilan. 

b. Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana proses 

pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan 

pengadilan. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan Tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam memahami proses 

pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan 

pengadilan. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan 

dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh 

mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu 

permasalahan itu. Sedangkan metode penelitian merupakan suatu kegiatan 

ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang 



9 
 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 

jalan menganalisisnya.11 

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan Yang Digunakan 

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris. Pendekatan ini mengkaji bentuk normative atau yuridis prosedur 

pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan 

pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

realisasinya. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan mengambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan 

obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak .
12

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sragen. Adapun alasan 

penulis memilih lokasi ini karena berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan penulis terdapat data yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi 

terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan pengadilan. 
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4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh penulis secara langsung di Pengadilan Negeri 

Sregen, baik dari Ketua Pengadilan Negeri Sragen, Panitera, serta pihak-

pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan eksekusi. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari : 

1) Bahan Hukum Primer, meliputi : 

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Hukum Acara Perdata (HIR/RBg); 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

d) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 ( UUPA ); 

e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

2) Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur dan hasil karya 

tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai pelaksanaan eksekusi 

terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan pengadilan. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data sebagaimana disebutkan diatas, maka digunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan dengan 

tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan dengan cara 

mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, mempelajari dan 

mengutip data yang diporoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan 

skripsi ini. 

b. Wawancara 

Dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada Ketua Pengadilan 

Negeri Sragen, penitera, serta pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan dengan bantuan 

pengadilan. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, penulis menggunakan 

metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan kemudian 

dihubungkan dengan data yang diperoleh dari Lapangan. Dengan demikian, 

akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari 

penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, 

serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika 

penulisan hukum ini sebagai berikut : 
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 BAB I berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penelitian. 

 BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka 

A. Tinjauan Tentang Kredit 

1. Pengertian Kredit 

2. Unsur-Unsur Kredit 

3. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit 

4. Syarat-syarat Pemberian Kredit 

5. Jaminan dalam Perjanjian Kredit 

6. Macam-macam Jaminan dalam Perjanjian Kredit 

B. Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit 

1. Pengertian Hak Tanggungan 

2. Subyek Hak Tanggungan 

3. Obyek Hak Tanggungan 

4. Pembebanan Hak Tanggungan 

5. Kekuatan Eksekutorial Hak Tanggungan 

C. Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan kredit 

1. Pengertian Eksekusi 

2. Macam-macam Eksekusi Hak Tanggungan 

3. Tatacara Ekseksui Hak Tanggungan dengan Bantuan Pengadilan 

 BAB III berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang 

menguraikan mengenai hasil penelitian yaitu bagaimana prosedur 
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pelaksanaan eksekusi serta hambatan-hambatan dalam proses 

pelaksanaanya di Pengadilan. 

 BAB IV tentang Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan 

hasil penelitian, saran  sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut, dan 

daftar pustaka. 

  




