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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, 

pembangunan di bidang  ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan 

nasional. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional di 

bidang ekonomi dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur serta 

memelihara kesinambungan pembangunan, maka para pelakunya meliputi 

baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan 

hukum, sangat memerlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana 

yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana terutama untuk 

masyarakat kecil menengah adalah koperasi. 

Sebagai sokoguru perekonomian rakyat, koperasi merupakan salah 

satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. 

Menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.  

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para 

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi 

aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya 

sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”.
1)

 

 

Koperasi diharapkan mampu membantu pemenuhan kebutuhan dana 

bagi kegiatan perekonomian usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada 

di Indonesia dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk 

                                                           

1)
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 Perkoperasian. 
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kredit koperasi. Kredit koperasi merupakan salah satu usaha yang telah 

banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. 

Dalam tata perekonomian nasional Indonesia, koperasi diharapkan 

dapat menempati tempat dan posisi yang penting. Koperasi Indonesia 

memiliki dasar konstitusional yang kuat, yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1 

yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan 

atas azas kekeluargaan”. 

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan 

hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan 

merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam 

pelaksanaannya pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada 

menteri yang membidangi koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti 

bahwa pemerintahmencampuri urusan internal organisasi koperasi dan tetap 

memperhatikan prinsip kemandirian koperasi. 

Perjanjian kredit yang diberikan oleh koperasi kepada anggota 

bukanlah tanpa resiko, karena suatu resiko mungkin saja terjadi. Resiko yang 

umumnya terjadi adalah resiko  kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. 

Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan koperasi, karena 

uang yang dipinjamkan kepada debitur berasal atau bersumber dari 

masyarakat yang disimpan pada koperasi itu sehingga sangat berpengaruh 

atas kepercayaan masyarakat kepada koperasi yang sekaligus kepada 

keamanan dana masyarakat tersebut. 
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Kredit yang diberikan oleh koperasi tentu saja mengandung resiko, 

sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan azas-azas 

perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan 

pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi. Untuk 

memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, koperasi harus 

melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal 

agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah 

dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup 

hanya berupa jaminan pokok saja dan koperasi tidak wajib meminta jaminan 

tambahan. 

Jaminan pokok yang dimaksud dalam pemberian kredit tersebut 

adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung 

dengan kredit yang dimohon. Sesuatu yang dimaksud disini adalah proyek 

atau prospek usaha yang dibiayai dengan kredit yang dimohon. Sementara itu 

yang dimaksud benda disini adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan 

kredit yang dimohon. Jenis tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang 

tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa 

jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda milik debitur maupun 

perorangan, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban 

debitur 
2)

 

 

Jaminan menurut sifatnya dibedakan atas jaminan yang bersifat 

perorangan dan jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan yang bersifat 

perorangan yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada 

perorangan tertentu, dan hanya dapat dipertahankan pada debitur tertentu. 

                                                           

2)
 Djuhaendah Hasan, Hukum Perbankan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996. hal. 38 
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Sedangkan jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak 

mutlak atas suatu benda, yang mempunyai cirri-ciri adanya hubungan 

langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan kepada 

siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. 

Dalam kenyataannya karena perkembangan dan kebutuhan kredit di 

masyarakat kecil dan menengah, maka pihak lembaga keuangan memberikan 

kredit dengan jaminan benda tak bergerak. Koperasi disebut juga sebagai 

lembaga keuangan karena dalam undang-undang koperasi nomor 17 tahun 

2012 pasal 1 ayat 13 dan 14 menyebutkan bahwa koperasi melakukan 

kegiatan simpan pinjam. Simpan artinya Simpanan adalah sejumlah uang 

yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan 

memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. Pinjaman 

adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota 

sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk 

melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.  Jadi koperasi juga 

sebagai lembaga keuangan.  

Untuk kegiatan pemberian pinjaman bagi pelaku usaha kecil dan 

menengah, pihak peminjam harus memberikan jaminan hak milik atas tanah 

yang diikat Hak Tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

Pasal 1 (1) yang berbunyi: 

“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 dimaksud 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 
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kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lain. 
3)

 

 

Salah satu keistimewaan koperasi antara lain kredit uang dalam 

koperasi dilakukan dengan jalan bersatu dan bekerja sama untuk dapat 

memperoleh kredit yang dibutuhkan dan memberi manfaat dengan syarat-

syarat yang mudah serta bunga yang rendah atas dasar kepercayaan para 

pihak yang bekerja sama dalam meringankan beban hidupnya. Dalam 

pelaksanaan pemberian kredit sangat diperlukan jaminan. Hal ini 

dimaksudkan agar pihak debitur akan benar-benar melunasi hutang. Selain itu 

apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan, maka kreditur dapat melakukan 

penuntutan.   

Menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan pada 

setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak 

bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Asas 

ini diberikan oleh KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa 

semua semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.  

Dari perkataan semua yang terdapat dalam ketentuan oleh 

KUHPerdata pasal 1338 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau 

masyarakat bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja, 

baik mengenai bentuknya maupun objek dan jenis dari perjanjian tersebut.  

                                                           

3)
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Pasal 1 (1) 
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Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsep dari dianutnya 

sistem terbuka dalam hukum perjanjian, yang berarti setiap orang bebas 

membuat perjanjian apapun baik yang telah diatur secara khusus dalam 

KUHPerdata maupun yang belum diatur dalam KUHPerdata atau peraturan 

lainnya. Asas kebebasan berkontrak ini dapat juga dikatakan sebagai 

perjanjian mempunyai sifat hukum pelengkap yang mana dapat 

mengesampingkan ketentuan dalam KUHPerdata buku III. 

Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan 

debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang 

memberikan hutang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu 

dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-

masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk 

didahulukan. 

Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum 

apabila telah memenuhi persyaratan antara lain : 

1. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).  

2. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda -benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah, pada pasal 1 ayat 1 : 

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitandengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak 

jaminan yangdibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

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

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu, untukpelunasan utang tertentu, yang memberikan 
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kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-

kreditor lain.
 4)

 

 

Esensi dari definisi hak tanggungan yang disajikan dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah pada penguasaan hak atas tanah. 

Penguasaan hak atas tanah merupakan wewenang untuk menguasai hak atas 

tanah. Penguasaan hak atas tanah oleh kreditur bukan untuk menguasai secara 

fisik, namun untuk menjualnya jika kreditur cedera janji.. 

Pengikatan objek jaminan hutang berupa tanah sepenuhnya dilakukan 

melalui lembaga jaminan Hak Tanggungan (M. Bahsan). Undang-undang 

nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang untuk selanjutnya 

disebut UUHT memberikan definisi “Hak Tanggungan atas tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah”, yang selanjutnya disebut “Hak 

Tanggungan”. 

Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan pembebanan Hak 

Tanggungan dalam suatu perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam memanfaatkan 

tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan 

kredit. Untuk itu, praktek pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan 

dalam kegiatan perkoperasian hendaknya dapat pula dilaksanakan sesuai 

dengan apa yang telah diatur dalam UUHT.  

Dari hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

tentang pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di 

                                                           

4)
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Pasal 24 
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lingkungan perkoperasian, khususnya bagi masyarakat kecil dan menengah  

yang membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, beserta hambatan-

hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan 

Hak Tanggungan dalam praktek. Untuk mengetahui lebih lanjut hal-hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktek maka 

penulis mengadakan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Perjanjian 

Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah di KSP Putri Manunggal 

Kabupaten Sukoharjo”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan memperhatikan alasan pemilihan judul penelitian, maka 

dirumuskan masalah-masalah untuk dijadikan pedoman penelitian agar 

mencapai sasaran. Adapun masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak 

Milik Atas Tanah di KSP Putri Manunggal Kabupaten Sukoharjo? 

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian 

kredit dengan jaminan Hak Milik Atas Tanah di KSP Putri Manunggal 

Kabupaten Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Dalam penyusunan penulisan hukum ini mempunyai tujuan yaitu : 
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1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan 

Hak Milik Atas Tanah di KSP Putri Manunggal Kabupaten Sukoharjo. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Milik Atas Tanah di 

KSP Putri Manunggal Kabupaten Sukoharjo? 

D. Manfaat Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan 

perkembangan ilmu hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan 

dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktek. 

b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi 

penulisan hukum ini. 

c. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian 

berikutnya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada 
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ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku 

dalam masyarakat. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian deskriptif analitis. Maksud dari penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang 

ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-

ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga 

akhirnya dapat diperoleh simpulan. 

3. Sumber Data Penelitian 

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang 

diperoleh guna penyusunan penulisan hukum lebih lanjut yang meliputi : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data yaitu melalui suatu interview secara langsung kepada 

pelaku perjanjian kredit.. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak 

langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian, dan data ini 

bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang 

erkaitan dengan perbankan dan hokum perjanjian jaminan. 
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4. Alat Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang tepat, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

yang akan dilakukan dengan cara mencari dan menginventarisir 

berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil-hasil penelitian, buku-

buku literature yang berhubungan dengan penelitian dan perjanjian 

kredit dengan lembaga keuangan. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data dengan 

cara Tanya jawab langsung atau tatap muka guna memperoleh 

keterangan dan data yang diperlukan dalam penelitian baik itu secara 

lisan maupun tulisan. Pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya 

kreditur yang dalam hal ini adalah lembaga keuangan dan pejabat 

terkait dalam pelaksanaan pemberian kredit. Sedangkan debitur adalah 

masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

5. Populasi dan Teknik Sampling 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah KSP Putri 

Manunggal yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan sampel 

dilakukan menggunakan teknik non random sampling, karena tidak semua 

unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi 
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wakil dari populasi. Jenis sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling, yaitu penelitian dengan menggunakan pertimbangan dalam 

menentukan sampel berdasarkan pengetahuan yang cukup serta ciri-ciri 

tertentu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dalam 

penelitian ini informannya ialah Bapak H. Sumarno, SE, MM selaku 

pendiri, dan Bapak Arif Purwoko, SH selaku Kasie Kredit KSP Putri 

Manunggal Kabupaten Sukoharjo. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan akan 

dihubungkan dengan studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis 

secara logis dan disusun dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu apa 

yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan diteliti dan 

dipelajari kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang tersusun 

dalam kalimat yang sistematis. 

F. Jadwal Waktu Pelaksanaan 

Unsur 

Pelaksanaan/Waktu 

Januari Pebruari Maret April 

Penyusunan Proposal V V V V V                

Seminar Proposal   V V V                

Pengumpulan Data      V V V V V           

Analisis Data           V V V V       

Penyusunan Laporan                V V V V V 
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G. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metodelogi Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

1. Pengertian perjnjian 

2. Syarat Sah Suatu Perjanjian 

3. Asas –Asas Dalam Perjanjian 

4. Unsur-unsur Perjanjian 

5. Sebab-sebab Berakhirnya Perikatan 

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 

a. Perjanjian Kredit 

b. Pengertian Perjanjian Kredit 

c. Unsur-unsur Kredit 

d. Bentuk Perjanjian Kredit 

e. Fungsi Perjanjian Kredit 

f. Dasar Hukum Perjanjian Kredit 
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C. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan 

1. Pengertian Hak Tanggungan 

2. Ciri-ciri dan Sifat Hak Tanggungan 

3. Objek Hak Tanggungan 

4. Subjek Hak Tanggungan 

5. Proses Pembebanan Hak Tanggungan 

6. Eksekusi Hak Tanggungan 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Objek Penelitian 

B. Tata Cara Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan 

1. Pemberian Kredit Oleh KSP Putri Manunggal Kabupaten 

Sukoharjo 

2. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

3. Pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan 

C. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan 

Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada 

KSP Putri Manunggal Kabupaten Sukoharjo dan Cara 

Mengatasinya 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


