
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

   Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan 

yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satunya adalah 

untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka 

mewujudkan tujuan nasional tersebut maka perlu adanya pembangunan yang 

merata di segala bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. 

   Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa mengakibatkan pemanfaatan 

tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia itu sendiri. 

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia berasal dari 

tanah, dimana menurut sejarah perkembangan dan kehancurannyapun 

ditentukan oleh tanah, masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan 

peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia suatu bangsa ingin 

menguasai tanah orang atau bangsa lain, disebabkan karena adanya sumber 

daya alam didalamnya, bisa berupa kesuburan, sumber bahan tambang galian 

seperti minyak bumi, batu bara, juga letaknya yang dekat dengan pusat kota, 

pusat perekonomian dan dekat tempat peribadatan.1 

                                                             
  1Djazuli Bachar, 1995, Eksekusi Perkara Perdata Segi Hukum Dan Penegakan Hukum, 

Jakarta: Akademika Pressindo, hal 43. 
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   Dalam melaksanakan pembangunan di sektor ekonomi, faktor 

permodalan sangatlah penting. Masyarakat mulai mengembangkan usaha yang 

selalu menambah modalnya dengan cara kredit atau melakukan pinjaman 

melalui lembaga perbankan.  

Salah satu motif utama badan usaha meminjam atau memakai modal 

dari pihak ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat 

diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu, sedangkan disisi 

lain, salah satu motif utama pihak kreditor atau pemberi pinjaman bersedia 

memberi pinjaman adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa dengan 

pemberian pinjaman tersebut misalnya bunga.2 Dengan demikian dapat 

diasumsikan bahwa untuk berkembangnya suatu perusahaan pastilah 

mempunyai utang. Dewasa ini, salah satu kredit yang banyak berkembang 

dalam masyarakat adalah kredit dengan hak tanggungan meskipun di dalam 

hukum jaminan dikenal jaminan lainnya seperti fidusia dan gadai. 

Adapun yang dimaksud dengan hak tanggungan sebagaimana yang 

dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 tentang 

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 kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 

                                                             
 2Pande Radja Silalahi, Dampak Perpu Kepailitan Terhadap Dunia Usaha, dalam Rudi A. 
Lontoh, Ed.,2001, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, Bandung: Alumni, hal. 203-204. 
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tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak kepemilikan perorangan atas tanah 

menjadi lebih bermakna pada nilai aset modal, salah satunya bisa dijadikan 

jaminan kredit. Utang adalah salah satu hal biasa yang dilakukan oleh pelaku 

usaha baik perorangan maupun perusahaan. Namun demikian, suatu usaha 

seringkali mengalami kendala seperti keadaan keuangan pelaku usaha sudah 

sedemikian rupa sehingga sampai pada titik keadaan berhenti membayar yaitu 

para pelaku usaha tidak lagi memiliki kesanggupan untuk membayar utang-

utangnya yang telah jatuh tempo. Pada akhirnya pelaku usaha selaku debitor 

memberikan jaminan kebendaan pelunasan utang salah satunya berupa hak 

tanggungan. 

Para kreditor yang mengetahui bahwa debitor sudah tidak sanggup 

lagi untuk membayar utang-utangnya tentu akan berlomba-lomba untuk 

terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa 

debitor untuk menyerahkan barang-barangnya, dapat juga pihak debitor 

melakukan tindakan yang hanya menguntungkan salah satu kreditor sehingga 

kreditor lainnya dirugikan. Untuk itu perlu adanya suatu aturan tertentu yang 

dapat digunakan secara efektif sehingga dapat memberikan kesempatan bagi 

debitor dan kreditor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil. 

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan penyelesaian utang 

piutang dan hubungannya dengan dunia usaha melalui lembaga kepailitan dan 

penundaan kewajiban membayar utang yang diatur dalam Undang-Undang No. 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (selanjutnya disebut UUK). Dalam hal kredit dengan jaminan hak 
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tanggungan maka Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 (selanjutnya disebut 

UUHT)  juga merupakan salah satu acuan atau landasan hukum penyelesaian 

utang piutang dengan jaminan hak tanggungan. 

Pada hakekatnya kepailitan merupakan sita umum yang bersifat 

konvensatoir terhadap seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan para 

krediturnya. Debitur yang dinyatakan pailit kehilangan hak penguasaan 

terhadap harta benda yang ia miliki. Penyelesaian boedel pailit tersebut 

diserahkan pada kurator yang dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Hakim 

Pengawas yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Niaga.3 Kepailitan akan 

menyangkut pada status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik 

subjek hukum pribadi atau badan hukum) maka harus mengikuti syarat dan 

prosedur tertentu sehingga dinyatakan pailit dengan berdasarkan putusan 

hakim. Salah satu syarat pengajuan kepailitan adalah si debitor harus 

mempunyai dua atau lebih kreditor yang salah satunya telah jatuh tempo. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa perkara kepailitan bersumber pada masalah utang 

piutang. Dalam perkara kepailitan terdapat tiga tingkatan kreditor, yaitu 

kreditor separatis, kreditor preferen, kreditor konkuren atau disebut juga 

kreditor bersaing. Sehubungan dengan hal tersebut maka perkara kepailitan 

akan berkaitan juga dengan masalah hak jaminan yang dimiliki oleh kreditor.  

Hak eksekusi kreditor khususnya pemegang jaminan dengan hak 

tanggungan terhadap harta kekayaan debitor yang telah dijaminkan oleh debitor 

pailit atas kewajiban-kewajibannya diatur dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-

                                                             
3Ridwan Khairandy,“Kepailitan di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis,Vol.2 Nomor 1 Tahun 

2000, hal. 67. 
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Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. Disamping ketentuan tersebut, hak eksekusi kreditor 

pemegang hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan. Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa apabila pemberi hak tanggungan 

dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan 

segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang tersebut. 

Ketentuan tersebut lebih ditujukan untuk lebih memantapkan kedudukan 

diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya 

akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap obyek tanggungan. Namun, 

di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dijelaskan mengenai ketentuan 

yang mengatur hubungan antara Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan 

Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

Akibat ketidakjelasan tersebut, dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum khususnya bagi kreditor pemegang hak tanggungan. Untuk mengkaji 

lebih lanjut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan 

menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul ”Tinjauan Yuridis tentang 

Hak Kreditor dalam Melaksanakan Eksekusi Selaku Pemegang Hak 

Tanggungan Dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan dan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Adapaun rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hak-hak kreditur pemegang jaminan hak tanggungan setelah 

debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  ? 

2. Bagaimana hak-hak kreditur pemegang jaminan hak tanggungan setelah 

debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan? 

3. Apakah ada kesesuaian antara hak-hak kreditur yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan hak-

hak kreditur yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan atas latar belakang dan rumusan masalah di atas maka 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

a. Tujuan Obyektif 

1) Untuk mengetahui akibat hukum kreditur pemegang jaminan hak 

tanggungan dalam melaksanakan eksekusi jaminan setelah debitur 

dinyatakan pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
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2) Untuk mengetahui hak-hak kreditur pemegang hak tanggungan 

setelah debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang No. 

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

3) Untuk mengetahui apabila terdapat kesesuaian antara hak-hak 

kreditur yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan dengan hak-hak kreditur yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

b. Tujuan Subyektif 

1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang 

hukum kepailitan mengenai hak dan kewajiban masing-masing 

pihak yang berkaitan dengan jaminan hak tanggungan. 

2) Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori ilmu hukum 

khususnya di bidang hukum perdata, terutama mengenai jaminan 

hak tanggungan. 

3) Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan 

dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya dalam bidang 

hukum jaminan yang berkaitan dengan jaminan hak tanggungan. 
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2) Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

b. Manfaat Praktis 

1) Dapat dipergunakan sebagai masukan serta memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dengan jaminan 

hak tanggungan dan bagi masyarakat itu sendiri. 

2) Dapat memberikan penjelasan bagi pihak-pihak yang terlibat 

dalam perjanjian dengan jaminan hak tanggungan dan masyarakat 

dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya masing-

masing. 

 

D. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah salah satu sarana untuk mengembangkan dan 

mengetahui kebenaran suatu pengetahuan, oleh karena itu sebelum penulis 

melakukan penelitian hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu metode 

yang hendak dipakai. 

Penelitian merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar 

mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di 

tangan.4 Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah 

yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan 

jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 

                                                             
4Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 27. 
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pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 

bersangkutan.5 Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan 

arahan dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti. Sehingga 

penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang 

direncanakan. 

1. Metode Pendekatan 

  Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif (doktrinal) karena dalam penelitian ini mengkonsepsikan 

hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada 

suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang 

berdaulat dan dalam penelitian ini sudah ada pada suatu keadaan yang 

nyata. 

 Jadi, penulis disini memilih suatu metode pendekatan yang bertujuan untuk 

membahas permasalahan tentang hak-hak kreditur pemegang jaminan hak 

tanggungan setelah debitur dinyatakan pailit menurut Undang-Undang No. 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

2. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah 

perundang-undangan. Sifat dari jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang 

                                                             
  5Soerjono Soekanto,  Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 43, dikutip dalam Bambang 

 Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hal 38. 
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seteliti mungkin tentang hak-hak kreditur pemegang jaminan hak 

tanggungan setelah debitur dinyatakan pailit menurut Undang-Undang No. 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.  

3. Jenis dan Sumber Data 

  Oleh karena penelitian ini bersifat deskripstif, maka data yang 

digunakan di sini adalah data sekunder. Data sekunder didukung dari buku-

buku, literatur, catatan, dokumen atau arsip-arsip yang relevan dengan 

penelitian ini. Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan 

erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer 

terdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; 

3) Undang-Undang No. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

a. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku tentang hukum 

khususnya hukum jaminan dengan hak tanggungan dan hukum 

kepailitan. 

b. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi: 

1) Kamus Hukum; 
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2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

3) Bahan-bahan pustaka lain yang relevan seperti ensiklopedia dan 

kamus. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data untuk menulis penelitian ini dilakukan 

dengan studi kepustakaan atau penggunaan data secara studi pustaka. 

Metode studi pustaka mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang 

dapat dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ini. Sumber-sumber ini 

antara lain dari buku-buku ilmiah, artikel, internet, bahan seminar, dan lain-

lain yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini. 

5. Metode Analisis Data 

   Data yang dikumpulkan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu 

menganalisa yang menghasilkan logika penalaran kualitatif. Pemecahan 

masalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan suatu keadaan atau status  fenomena dengan kata-kata atau 

kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan.6 Analisis dilakukan secara kualitatif  sebab penelitian hukum 

cenderung bersifat deskriptif terhadap data sekunder.  Metode analisis  

kualitatif digunakan dalam menulis penelitian ini supaya lebih fokus kepada 

analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal 

dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan dari internet, kamus, 

                                                             
6Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 

Cipta, hal.236. 
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dan lain-lain yang berhubungan dengan judul skripsi yang dapat digunakan 

untuk menjawab persoalan yang dihadapi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya 

diuraikan secara sistematis dan diperlukan suatu sistematika penulisan yang 

teratur. Di mana penulis membagi menjadi bab per bab dan masing-masing bab 

ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan dan Manfaat  

D. Metode Penelitian  

E. Sistematika Penulisan  

 BAB II LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan dalam Sistem 

Hukum di Indonesia  

1. Pengaturan Kepailitan  

2. Persyaratan Mengajukan Pailit  

3. Para Pihak dalam Kepailitan  

4. Pihak yang Dapat Memohonkan Pailit  

5. Pengadilan yang Berwenang  
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B. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit  

1. Terhadap Harta Kekayaan Debitor  

2. Terhadap Suami/Istri Debitor Pailit  

3. Terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitor Pailit  

4. Terhadap Seluruh Perbuatan Hukum Debitor yang 

Dilakukan Sebelum Putusan Pailit Diucapkan  

5. Terhadap Perjanjian Timbal Balik  

6. Terhadap Hak Jaminan dan Hak Istimewa  

7. Terhadap Perjanjian Kerja  

8. Terhadap Gugatan  

9. Terhadap Penetapan Penyitaan dan Eksekusi Pengadilan  

10. Terhadap Perjumpaan Utang (Kompensasi)  

11. Terhadap Pengembalian Benda yang Merupakan Bagian 

dari Harta Debitor  

12. Terhadap Pembayaran Kepada Debitor Pailit Terhadap 

Pembayaran Utang  

13. Terhadap Warisan  

14. Terhadap Hak Retensi  

C. Tinjauan tentang Hak Jaminan  

D. Tinjauan tentang Hak Tanggungan  

1. Pengertian Hak Tanggungan  

2. Asas-asas Hak Tanggungan  

3. Pemberi Hak Tanggungan 

4. Pemegang Hak Tanggungan  
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5. Pembebanan Hak Tanggungan  

6. Eksekusi Hak Tanggungan  

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Akibat hukum dan hak kreditor dalam melaksanakan 

eksekusi sebagai pemegang jaminan hak tanggungan setelah 

debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang No. 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang  

B. Hak Kreditor dalam melaksanakan eksekusi sebagai  

pemegang jaminan hak tanggungan setelah debitur 

dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan  

C. Analisis kesesuaian antara hak-hak kreditur yang diatur 

dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan dengan hak-hak kreditur yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  

 BAB IV PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 


