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ABSTRAKSI 

 

ANGKY PUTRA DHEKA. NIM. C.100070093. PELAKSANAAN 

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT 

DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS DI BPR BANK 

BOYOLALI). Jurusan Hukum Perdata Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui isi dan pelaksanaan 

pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PD. BPR Bank Boyolali. 2) 

Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan 

jaminan Hak Tanggungan di PD. BPR Bank Boyolali. 3) Untuk mengetahui 

permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan wanprestasi dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PD. BPR Bank Boyolali 

 Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi 

yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan 

berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa 

bentuk isi perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PD BPR Bank 

Boyolali dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Teknik analisi data menggunakan analisi kualitatif, yaitu data yang diperoleh 

kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk 

mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan 

dalam bentuk skripsi. 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) 

Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PD. BPR 

BANK BOYOLALI dilakukan dengan pengikatan Hak Tanggungan melalui Surat 

Keterangan Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) 2) Penyelesaian wanprestasi 

dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PD. BPR Bank 

Boyolali sesuai dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996, pasal 6 UUHT No.4 

Tahun 1996 melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi 

pemberi hak tanggungan. 3) Permasalahan yang timbul dalam penyelesaian 

wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan antara lain 

disebabkan karena pihak PD BPR Bank Boyolali kesulitan melakukan 

pengawasan secara langsung kepada debitur atas kredit yang dicairkan oleh 

debitur, dan pihak debitur mempersulit untuk menyerahkan barang jaminanya. 

 

 

Kata Kunci : BPR Bank Boyolali, hak tanggungan, kredit. 
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ABSTRACT 

 

ANGKY PUTRA DHEKA. NIM. C. 100070093. EXECUTION of 

SETTLEMENT DEFAULTS in the LOAN AGREEMENT with the 

ASSURANCE of SECURITY INTEREST (case study on BPR in BOYOLALI 

DISTRICT BANK). Department Of Civil Law  Bachelor Program in Faculty Of 

Law. Muhammadiyah University Of Surakarta. 

Research purposes: 1) in order to find know the content and the 

implementation of the granting of loans with guaranteed Security in Bank BPR  

Boyolali. 2) to find out the settlement defaults in the loan agreement with 

guaranteed Security in Bank BPR  Boyolali. 3) to find out what kind of problems 

arising in the implementation of the default in the credit agreement with 

guaranteed Security in Bank BPR  Boyolali. 

The method used is the juridical approach, empirical specifications that are 

used in this research is descriptive. Types of data used in the form of primary data 

obtained through interviews. Secondary Data in the form of a credit agreement 

form with guaranteed Security in Bank BPR Boyolali and RURAL legislation that 

deals with the problem of research. Data analysis techniques using qualitative 

analysis, namely data obtained are then compiled in a systematic further analyzed 

qualitatively to achieve the clarity issues that will be discussed and the results 

were set forth in the form of a thesis. 

The conclusion of the analyzing results : 1) the implementation of the 

granting of loans with guaranteed Security in PD. BPR Bank Boyolali is done by 

binding of a security through the imposition of a Security Certificate (SKMHT) 2) 

Settlement defaults in the loan agreement with guaranteed Security in PD BPR 

Bank Boyolali accordingly in Act No. 4 of 1996, article 6 UUHT No. 4 of 1996 

through public auction without requiring approval from a security provider 

anymore. 3) problems which arise in the settlement of non-performing loans in its 

credit agreement with a security guarantee, among others, due to the difficulty of 

PD BPR Bank Boyolali  to supervise directly to the debitor of the credit disbursed 

by the debitor, and the debitor his pledge to hand over the goods to complicate. 

 

 

The keys word : Bank BPR Boyolali, guaranteed security, credit. 
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A. PENDAHULUAN  

Peranan perbankan dalam lalu lintas bisnis dapatlah dianggap sebagai 

kebutuhan yang mutlak, Salah satu produk yang diberikan oleh bank dalam 

membantu kelancaran usaha debiturnya, adalah dengan pemberian kredit, dimana 

hal ini merupakan salah satu fungsi bank yang sangat mendukung untuk 

pertumbuhan ekonomi. 

Kredit menurut pasal 1 butir 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 

tentang Perbankan adalah: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan atas kesepakatan pinjam meminjam antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sedangkan pengertian 

kredit berasal dari bahasa Yunani “credere” artinya Percaya. 

Berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan unsure-unsur dari kredit  adalah sebagai berikut: 1) Adanya 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; 2) Diadakan 

berdasarkan pesetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 

pihak lain; 3) Mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 

jangka waktu tertentu; 4) Pemberian sejumlah bunga. 

Pemberian kredit yang di lakukan oleh bank sebagai suatu lembaga 

keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi 

pemberi dan penerima kredit. Agar pihak yang terkait mendapat perlindungan 

melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian 

hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Karena dalam perjanjian kredit 

biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit sifatnya pokok 

sedangkan perjanjian jaminan bersifat ikutan atau assesoir artinya ada dan 

berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok 

Dalam memberikan kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

bank dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat, hal-hal yang 

harus diperhatikan, yaitu: 1) Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip 

kehati-hatian. 2) Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. 3) Wajib 

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank. 4) Harus memperhatikan asas-

asas perkreditan yang sehat. 
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Untuk memperoleh keyakinan tersebut pihak bank juga harus 

memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Bank dalam memberikan 

kredit harus melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima kredit atau debitur 

dengan analisis 5C, yaitu: 1) Character (watak) adalah kepribadian moral dan 

kejujuran pemohon kredit. Apakah ia dapat memenuhi kewajibanya dengan baik 

dari persetujuan kredit yang akan diadakan. 2) Capacity (kemampuan) adalah 

bagaimna cara pemohon mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya. 

3) Capital (modal) adalah Pemohon disyaratkan wajib memiliki modal sendiri, 

dan kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. 4) Collateral (jaminan) Jaminan 

disini berarti kekayaan yang dapat dilihat sebagai jaminan guna kepastian 

pelunasan di belakang hari kalau penerima kredit tidak melunasi utangnya. 5) 

Condition of economy (kondisi ekonomi) adalah situasi ekonomi pada waktu dan 

jangka waktu tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada  debitur. 

Lima hal tersebut untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak 

diharapkan terjadi dalam pemberian kredit. 

Dalam praktek, tidak semua kredit yang sudah dikeluarkan oleh bank 

dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Tidak sedikit pula terjadinya kredit 

bermasalah disebabkan oleh debitur tidak dapat melunasi kreditnya tepat pada 

waktunya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara pihak 

debitur dan perusahaan perbankan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya 

wansprestasi misalnya karena debitur tidak mampu atau karena mengalami 

kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya 

pendapatan usaha debitur atau memang debitur sengaja tidak mau membayar 

karena karakter debitur tidak baik. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa 

kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, maka debitur yang tidak 

dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalalah 

wanprestasi. Pada dasarnya jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur 

dapat berupa  jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok yang 

dimaksud dalam pemberian kredit adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda 

yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, sedangkan jaminan 

tambahan adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang 

dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda 

milik debitur, maupun jaminan perorangan. 

Lembaga jaminan mempunyai tempat yang sangat penting dalam kegiatan 

perkreditan, dan penyempurnaan Hukum yang telah ada, seperti telah diaturnya 

lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak yang telah diatur dalam Undang-

undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan lembaga jaminan untuk benda-

benda tidak bergerak seperti tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah 

dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Lembaga 

jaminan Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan hutang yang 

berupa hak atas tanah atau benda-benda berkaiatan dengan tanah yang 

bersangkutan. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan Tahun 1996, 

maka hipotek yang diatur oleh KUH Perdata dan credietverband yang sebelumnya 

digunakan untuk mengikat tanah sebagai jaminan hutang, sudah tidak dapat 

digunakan masyarakat untuk mengikat tanah. 
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Pengertian Hak Tanggungan menurut ketentuan pasal 1 butir 1 undang-

undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda 

yang berkaitan dengan tanah, adalah: Hak tanggungan atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya di sebut hak tanggungan, 

adalah hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud 

dalam undanag-undanag nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-

pokok agraria, berikut atau tak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu, untuk jaminan pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang di utamakan kepada kreditor tertentu terhadap 

kreditur-kreditur lain. 

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang 

menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif 

Pengertian yaitu penelitian yang hanya terbatas pada suatu usaha mengungkapkan 

suatu masalah atau keadaan peristiwa yang sebenarnya terjadi, sehingga penelitian 

ini hanya bersifat untuk mengungkapkan fakta seteliti mungkin tentang 

Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak 

Tanggungan di PD BPR Bank Boyolali. 

Sumber data meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber Data Primer berupa fakta atau keterangan yang diperoleh penulis  secara 

langsung di PD BPR Bank Boyolali yang meliputi keterangan atau data yang 

diberikan oleh para karyawan. Sumber data sekunder diperoleh secara langsung 

mendukung sumber data primer yang diperoleh dari literatur, peraturan 

perundangundangan  meliputi : 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan, 2) Perundang-undangan lainnya.  

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis data 

secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara 

sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap 

masalah yang akan kita bahas. 

 

B. PENGERTIAN HAK TANGGUNGAN 

Hak tanggungan menurut ketentuan pasal 1 butir 1 undang-undang No. 4 

tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, adalah: Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda 

yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya di sebut hak tanggungan, adalah 

hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

undanag-undanag nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok 

agraria, berikut atau tak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu, untuk jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang di utamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditur-kreditur 

lain. 

Dari pengertian Hak Tanggungan diatas maka unsur-unsur Hak 

Tanggungan adalah sebagai berikut: a) Hak jaminan yang dibebankan hak atas 

tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan 
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dengan tanah itu; b) Untuk pelunasan utang tertentu; c) Menberikan kedudukan di 

utamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainya. 

1. Pembebanan Hak Tanggungan   

Prosedur pembebanan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam 

ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dilakukan dengan cara 

: a) Didahului janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan 

utang tertentu, yang merupakan hak terpisahkan dari perjanjian utang piutang; b) 

Dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c) Objek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berada dari konversi hak 

lama yang telah memenuhi syarat didaftarkan, akan tetapi belum dilakukan, 

pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran 

hak atas tanah yang bersangkutan. 

2. Eksekusi Hak Tanggungan 

Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu : 1) 

Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan atas 

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hak untuk menjual objek hak 

tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari 

kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan atau 

pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari pemegang hak 

tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak 

tanggungan, bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak 

untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa 

memerlukan persetujuan lagi pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil 

pelunasan piutang dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari kreditur-kreditur yang 

lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan; 2) Eksekusi 

atas title eksekutorial yang terdapat pada Sertifikat Hak Tanggungan, 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Irah-irah yang dicantumkan 

pada Sertifikat Hak Tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya 

kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur 

cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan yang berkekuatan 

hukum tetap, melalui tata cara lembaga parate executie sesuai hukum acara 

perdata; 3) Eksekusi di bawah tangan yaitu penjualan objek hak tanggungan yang 

dilakukan oleh pemberi hak tanggungan, berdasarkan kesepakatan dengan 

pemegang hak tanggungan, jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang 

tertinggi. 

3. Hapusnya Hak Tanggungan 

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa terdapat 6 (enam) cara 

berakhirnya atau hapusnya hak tanggungan, yaitu : 1) Dilunasinya hutang atau 

dipenuhinya prestasi secara sukarela oleh debitur; 2) Debitur tidak memenuhi 

tepat waktu, yang berakibat debitur akan ditegur oleh pihak kreditur untuk 

memenuhi prestasinya; 3) Debitur cidera janji, dengan adanya cidera janji tersebut 

maka kreditur dapat mengadakan parate eksekusi dengan menjual lelang barang 

yang dijaminkan tanpa melibatkan pengadilan. Utang dilunasi dari hasil penjualan 

lelang tersebut. Dengan demikian, perjanjian utang piutang berakhir; 4) Debitur 
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cidera janji, maka kreditur dapat mengajukan sertifikat hak tanggungan ke 

pengadilan untuk dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR yang diikuti pelelangan 

umum. Dengan dilunasi utang dari hasil penjualan lelang, maka perjanjian utang 

piutang berakhir; 5) Debitur cidera janji dan tetap tidak mau memenuhi prestasi, 

maka kreditur dapat menggugat debitur, yang kemudian diikuti oleh putusan 

pengadilan yang memenagkan kreditur; 6) Debitur tidak mau melaksanakan 

putusan pengadilan yang mengalahkannya dan menghukum melunasi utangnya 

maka putusan pengadilan dieksekusi secara paksa dengan pelelangan umum yang 

hasilnya digunakan untuk melunasi hutang debitur, dan mengakibatkan perjanjian 

utang-piutang berakhir. 

 

C. Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di 

BPR Bank Boyolali 

beberapa hal yang harus dipenuhi bagi pihak debitur untuk mendapatkan 

pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan sebagai berikut: 1) Syarat yang 

harus dipenuhi oleh pihak  debitur untuk memperoleh pemberian kredit dengan 

jaminan hak tanggungan di PD.BPR BANK BOYOLALI adalah sebagai berikut : 

a) Persyaratan untuk barang/benda yang di jaminkan harus berupa hak 

Tanah/Bangunan dan benda-benda lainya yang berkaitan dengan tanah. Artinya 

pihak debitur harus memiliki Sertifikat kepemilikan Tanah/Bangunan dan benda-

benda lainya yang berkaitan dengan tanah; b) Persyaratan kredit pemohon dengan 

jaminan hak tanggungan di PD.BPR BANK BOYOLALI, pada dasarnya isinya 

dilakukan secara tertulis dalam suatu Surat Keterangan Permohonan Pinjam 

(SKKP) yang isinya berupa: 1) Identitas calon debitur meliputi : nama suami dan 

istri, umur, pekerjaan, alamat. 2) Permohonan plafon pinjaman (besarnya kredit 

yang diminta). 3) Jangka waktu kredit yang diminta. 4) Jaminan yang akan 

dipergunakan sebagai agunan, disini berupa jaminan berupa Sertifikat Hak Milik 

atas Tanah. 5) Tujuan pengunaan kredit.  

Pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan adalah sebagai berikut: 

a) Adanya permohonan kredit, permohonan kredit ini harus sesuai  dengan 

persyaratan pemohon di atas, kemudian pihak PD. BPR BANK BOYOLALI akan 

menentukan jenis jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, yang kemudian 

jaminan hak tanggungan ini dijadikan agunan; b) Petugas Account Officer sebagai 

analisis kredit, melakukan survey terhadap jaminan, disini jaminanya berupa 

jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan kelayakan usaha, serta melakukan 

analisis dengan berdasarkan pada 5 C analisis, yaitu: 1) Capital yaitu modal. 2) 

Capacity yaitu kemampuan pemohon kredit. 3) Conditional Of Economic yaitu 

kondisi perekonomian pemohon kredit. 4) Character yaitu watak atau kepribadian 

pemohon kredit. 5) Collateral yaitu jaminan. Dari analisa tersebut dapat diketahui 

apakah calon debitur layak diberikan kredit atau tidak. c) Hasil analisa kemudian 

diajukan ke Kepala Bagian Kredit Umum dan Kantor Kas untuk diberikan 

keputusan untuk disetujui tidaknya pengajuan kredit dengan jaminan hak 

tanggungan tersebut. d) Apabila disetujui, petugas akan melengkapi administrasi 

kredit sesuai dengan ketentuan PD BPR BANK BOYOLALI, dan kredit siap 

untuk dicairkan. e) Dalam proses akad kredit, calon debitur menyerahkan jaminan 
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hak tanggungan, sesuai dengan kesepakatan, dan pihak PD BPR BANK 

BOYOLALI dengan bekerjasama dengan notaris melakukan pengikatan jaminan 

hak tanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pengikatan jaminan hak tanggungan di PD BPR BANK BOYOLALI ada 2 

cara : 1) Dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan 

ketentuan apabila pinjaman yang diminta debitur kurang dari Rp.50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). Hal ini sesuai dengan surat perjanjian kredit di PD. BPR 

Bank Boyolali, 2) Bila pinjaman yang diminta debitur lebih dari Rp.50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah), maka pihak PD BPR BANK BOYOLALI akan 

melakukan pengikatan jaminan hak tanggungan dengan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT), yang mana telah bekerjasama dengan notaris/Pejabat 

Pembuat Akta Tanah untuk mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut ke Kantor 

Pertanahan. 

 

D. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan 

Hak Tanggungan di PD BPR Bank Boyolali 

Dalam suatu perjanjian pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan 

khususnya pada PD. BPR BANK Boyolali pada dasarnya memang di dasarkan 

pada syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, 

suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal dan juga kehati- hatian dari suatu 

pemberian kredit, tetapi itu semua juga tidak memberikan jaminan dan juga tidak 

bisa memungkiri bahwa nasabah atau debitur tidak akan melakukan pemenuhan 

prestasinya terhadap kreditur atau kata lain melakukan wanprestasi. 

Tentang penyelesaian wanspretasi dalam perjanjian dengan jaminan hak 

tanggungan di PD BPR Bank Boyolali. tindakan penyelesaian di terlebih 

dahulukan mencari adanya itikad tidak baik, disini yang di maksud itikad tidak 

baik sendiri yaitu seorang debitur memang telah sengaja atau secara terbukti tidak 

mengangsur kepada kreditur atas hutang-hutangnya yang di karenakan beberapa 

hal seperti : 1) Karena memang debitur itu usahanya bangkrut yang di sebabkan 

manajemen pengelolaannya tidak bagus .2) Melakukan prestasi tetapi tidak di 

laksanakan tepat waktu. 3)  Karena belum/tidak punya uang untuk melunasi. 

Maka solusi yang dilakukan pihak bank adalah sebagai berikut : 1) Karena 

memang debitur usahanya bangkrut maka solusinya pihak bank akan melakukan 

pemberitahuan agar sidebitur melunasi tunggakanya sesuai jangka waktu yang 

telah ditentukan. 2) Melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu maka solusi yang 

di lakukan pihak bank sendiri yaitu hanya melakukan pemberian denda kepada 

debitur atas ketidaktepatan waktu dalam membayar tunggakannya yaitu dengan 

membayar biaya tambahan atas sejumlah tunggakan pokok dikalikan suku bunga 

untuk settiap bulanya. Hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 6 surat perjanjian 

hutang piutang no : 3647/Kr.UH/IX/2010 PD BPR Bank Boyolali. 3) Karena tidak 

punya uang untuk melunasi maka solusinya yaitu pihak bank menawarkan agar 

sepeda montor honda yang di buat jaminan agar di jual untuk melunasi 

tunggakanya atas ketidaktepatan waktu,disamping itu pihak bank sebagai kreditur 

dapat membeli sebagian atau seluruh jaminan/agunan dari debitur, baik melalui 

pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik jaminan/agunan 
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dan apabila hasil penjualan atas jaminan tersebut melebihi kewajiban yang harus 

dibayar debitur kepada bank, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kepada 

kembali kepada pihak debitur atau ahli waris yang sah secara hukum. Hal ini 

didasarkan atas ketentuan Pasal 7 surat perjanjian hutang piutang no : 

3647/Kr.UH/IX/2010 PD BPR Bank Boyolali. Tindakan pertama yang dilakukan 

jika terdapat wanprestasi dimana pihak debitur terlambat mengangsur angsuran 

maka PD BPR Bank Boyolali mengambil langkah sebagai berikut: a) Memberikan 

surat peringatan ke 1 (satu) Sebetulnya pemantauan terhadap nasabah sudah 

dilakukan sejak penandatanganan akad kredit di PD. BPR Bank Boyolali, dan 

pada awal munculnya tunggakan, petugas akan melakukan pendekatan secara 

kekeluargaan.; b) Memberikan surat peringatan ke 2 (kedua) apabila belum dapat 

terselesaikan, maka nasabah akan di panggil ke kantor BPR Bank Boyolali, untuk 

membicarakan permasalahan kredit dengan komite kredit atau direksi dengan 

pendekatan secara keluargaan; c) Memberikan surat peringatan ke 3 (tiga) 

penyelesaian secara persuasif terus diupayakan, dan jika sampai batas waktu 

nasabah belum berhasil melakukan penyelesaian kredit, maka BPR Bank Boyolali 

berhak mengambil alih jaminan (AYDA) untuk di eksekusi. Dengan syarat, 

eksekusi hak tanggungan dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak 

pemberitahuan dan diumumkan minimal di dua media massa. 

 

E. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Wanprestasi Dalam 

Jaminan Hak Tanggungan 

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PD BPR Bank Boyolali. 

dapat ditemukan beberapa permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit 

menggunakan Hak Tanggungan yang menimbulkan wanprestasi di PD. BPR Bank 

Boyolali, antara lain : 1) Pihak PD BPR Bank Boyolali cukup kesulitan untuk 

melakukan pengawasan secara langsung. Hal tersebut disebabkan banyaknya 

debitur yang harus diawasi, karena penyalahgunaan kredit akan dapat 

menimbulkan masalah tersendiri bagi debitur, sehingga pada akhirnya debitur 

akan kesulitan melunasinya. 2) Pihak debitur biasanya mempersulit untuk 

menyerahkan barang jaminannya, apabila adanya penarikan terhadap barang 

jaminan atau penyitaan oleh pihak PD BPR Bank Boyolali, misalnya saja barang 

jaminan tersebut ternyata digadaikan ke saudara debitur. 3) Pihak debitur tersebut 

pergi menghindar agar tidak bertemu oleh pihak penyitaan dari pihak PD BPR 

Bank Boyolali.  

 

F. PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisi yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PD. 

BPR Bank Boyolali tidak dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang  

mana sertifikat hak tanggungan yang dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial 

melainkan dilakukan dengan pengikatan Hak Tanggungan melalui Surat 
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Keterangan Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) karena kredit yang di minta 

debitur di PD. BPR Bank Boyolali berupa kredit-kredit kecil yaitu dibawah 

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan di PD. BPR Bank Boyolali sesuai dalam Undang-Undang No.4 

Tahun 1996, pasal 6 UUHT No.4 Tahun 1996 yaitu, pemegang hak tanggungan 

berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa 

memerlukan persetujuan lagi pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil 

pelunasan piutang dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari kreditur-kreditur yang 

lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi hak tanggungan. 

Permasalahan yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi dalam 

perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan antara lain disebabkan karena 

pihak PD BPR Bank Boyolali kesulitan mengawasi barang jaminan yang 

dititipkan oleh pihak debitur, selain itu PD BPR Bank Boyolali kesulitan 

melakukan pengawasan secara langsung kepada debitur atas kredit yang dicairkan 

oleh debitur, dan pihak debitur mempersulit untuk menyerahkan barang 

jaminanya. 

2. SARAN 

Sebaiknya PD. BPR Bank Boyolali, untuk pengikatan atas tanah dilakukan 

dengan Akta Pembuatan Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT dan selanjutnya di 

pendaftaran ke Kantor Pertanahan walaupun berupa kredit-kredit kecil. 

Dalam hal menghindari masalah yang timbul dalam pelaksanaan 

pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan sebaiknya pihak BPR Bank 

Boyolali harus selalu mengawasi barang jaminan yang diberikan oleh debitur 

yaitu dengan cara melakukan pengawasan secara rutin walaupun tidak tiap hari.  
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