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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka bertambah meningkatnya 

pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para 

pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-

perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang 

sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, 

maka meningkat pula keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar 

diperoleh melalui kegiatan perbankan. 

Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan usaha perbankan sangat 

berpengaruh dan memiliki peran penting pada pertumbuhan ekonomi suatu 

Negara. Perkembangan industri perbankan yang cepat, ternyata telah membawa 

pengaruh yang sangat besar baik dalam peningkatan jumlah bank, perluasan 

jaringan kantor, peningkatan volume usaha serta jenis usaha, dan peningkatan 

mutu produk yang dihasilkan dari industri perbankan. Perkembangan itu 

menuntut perlu ditingkatkannya profesionalisme dalam pelayanan perbankan 

dan juga menuntut adanya perbaikan teknik pola operasional bank serta 
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tanggung jawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat yang telah 

percaya dalam dunia perbankan.
1
 

Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama 

setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan, karena Undang-Undang perbankan yang lama memang sudah 

sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang 

timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor 

perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa 

perbankan. Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan 

perbankan, agar dapat lebih efektif maka undang-undang perbankan dituntut 

untuk selalu akomodatif.
2
 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan, sudah terlihat bahwa fungsi utama dari Bank adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam 

bentuk kredit. Dimana dalam hal ini salah satu produk Bank yaitu pemberian 

kredit merupakan fungsi Bank yang sangat mendukung dalam rangka 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. 

Pengertian kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan, diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11, yang 

menyatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

                                                
1 H. R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 

12-13. 
2 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 44. 
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untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga”. Muchdarsyah Sinungan, memberikan pendapapat: “Kredit adalah 

suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi 

itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai 

dengan suatu kontra prestasi yang berupa bunga”.
3
 

Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank 

sebagai kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut 

timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh 

kredit dari bank (kreditur) oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut 

adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang 

diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu 

tertentu sesuai kesepakatan.
4
 

Guna menunjang kehidupan masyarakat serta guna mengembangkan 

kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri. Masyarakat memerlukan 

dana yang cukup besar, dimana dana besar tersebut bisa diperoleh melalui 

pinjaman kredit di bank. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih 

dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari bukanlah 

merupakan sesuatu yang asing lagi, bahkan istilah kredit ini tidak hanya 

dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di 

pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan 

usaha, dan berperan penting bagi kegiatan perekonomian, karena pemberian 

kredit ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. 

                                                
3 Mgs. Edy Putra Tje’Aman, 1989, Kredit Perbankan, Yogyakarta: Liberty, Hal 2. 
4 Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media, Hal 

43. 
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Dalam pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada debitur bukanlah 

tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak 

wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi 

kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar 

belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah 

kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit). Resiko-

resiko tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak bank selaku 

kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan bank 

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya.
5
 

Kredit yang diberikan oleh bank perlu diamankan/dilindungi. Tanpa 

adanya pengamanan/perlindungan, bank sulit mengelakkan resiko yang akan 

datang, sebagai akibat tidak berprestasinya nasabah (debitur). Agar pihak bank 

selaku kreditur terlepas dari resiko tersebut atau setidak-tidaknya memikul 

resiko yang sekecil-kecilnya, bank senantiasa ingin mendapatkan kepastian 

bahwa kredit yang dilepaskan/diberikan itu dipergunakan sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuannya, serta dapat dikembalikan dengan aman. Untuk 

mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, bank melakukan 

tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada calon 

nasabah (debitur) agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan 

dalam pemberian kreditnya.
6
 

Langkah-langkah yang diambil bank dalam rangka mengamankan 

kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu 

                                                
5 Martha Noviaditya, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan 

Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, Hal 1. 
6 Mgs. Edy Putra Tje’Aman, Op..Cit., Hal 38. 
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pengamanan prefentif dan pengamanan represif. Pengamanan prefentif adalah 

pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. 

Sedangkan pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk 

menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidaklancaran atau 

kemacetan (debius). Dengan demikian pengamanan kredit pada hakekatnya 

adalah untuk memperkecil resiko, bahkan sampai pada menghilangkan resiko 

yang mungkin timbul maupun yang sudah timbul/terjadi.
7
 

Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam 

perjanjian kredit bank adalah hak atas tanah. Karena tanah merupakan barang 

jaminan yang paling disukai oleh pemberi fasilitas kredit/Bank (kreditur). 

Sebab, tanah pada umumnya mudah dijual, memiliki nilai dan harga yang 

tinggi serta terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak yang berupa 

sertifikat, sulit digelapkan, dan dapat dibebani hak tanggungan yang 

memberikan hak istimewa kepada kreditur.
8
 

Tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit agar memenuhi kehendak 

kreditur, maka tanah itu harus dibebani dengan hak jaminan. Hak jaminan yang 

membebani tanah sebagaimana tersebut menurut Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) disebut sebagai Hak Tanggugan. Hak Tanggungan sudah 

diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, 

bahwa pengertian “Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan 

pada hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

                                                
7 Ibid., Hal 39. 
8 Effendi Perangin, 1987, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit, Jakarta: Rajawali 

Pers, Hal 1. 
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merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditur-kreditur lain”. 

Sertifikat tanah sebagai jaminan pembayaran utang tersebut, 

mengandung arti bahwa sertifikat tanah oleh yang berhak menjaminkan tanah 

itu disediakan secara khusus kepada kreditur untuk dapat lebih meyakinkan 

kreditur bahwa utang tertentu dari seorang debitur akan dilunasi pada waktu 

yang telah diperjanjikan. Namun jika debitur mengingkari janjinya tersebut 

(Wanprestasi), maka kreditur tersebut berhak untuk menjual tanah itu secara 

lelang dimana hasilnya untuk melunasi seluruh utang debitur beserta bunganya, 

dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitur.
9
 

Dalam kenyataannya, terdapat debitur yang menjalankan kreditnya 

tidak sampai dengan selesai (lunas), serta kredit berjalan dengan tidak lancar 

(macet), dalam hal ini debitur lalai/tidak menjalankan kewajibannya secara 

baik dengan berbagai alasan. Misalnya: usahanya mengalami penurunan, 

sedang bangkrut, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya 

kreditur langsung memberikan surat peringatan secara tertulis (Somasi) kepada 

debitur, hal tersebut bertujuan agar debitur mau memenuhi prestasinya 

kembali. Namun apabila debitur tetap tidak mau memenuhi prestasinya, dengan 

demikian debitur dapat dianggap telah Wanprestasi. 

Berdasarkan pada perjanjian awal saat mengajukan kredit, terdapat 

salah satu klausul yang berbunyi apabila debitur mengingkari janjinya 

(wanprestasi), maka kreditur berhak untuk menjual tanah yang dijadikan 

                                                
9 Ibid., Hal 1-2. 
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sebagai jaminan kredit tersebut secara lelang. Dalam prakteknya apabila 

ternyata debitur benar melakukan wanprestasi, untuk proses penyelesaiannya 

kreditur juga tidak bisa berbuat sewenang-wenang dengan langsung menjual 

secara lelang tanah jaminan milik debitur tersebut. Karena terdapat prosedur 

atau tahap-tahap yang harus dilakukan oleh kreditur. 

Dalam keadaan yang demikian, antara kreditur dengan debitur sering 

kali terjadi sengketa terkait dengan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan 

jaminan kredit tersebut. Karena jika tidak ada iktikad baik dari debitur untuk 

segera melunasi hutangnya, maka kreditur dengan kewenangannya akan 

berupaya untuk melakukan pelelangan hak atas tanah itu guna menutup atau 

melunasi hutang debitur. Namun di lain pihak rupanya debitur juga tidak kalah 

cerdik dalam menyikapinya dan berusaha agar hak atas tanah yang dijadikan 

jaminan kredit tersebut tidak dilelang oleh kreditur. Sehingga sebelum kreditur 

mengajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar debitur wanprestasi, dan 

sebelum kreditur melakukan pelelangan hak atas tanah yang dijadikan sebagai 

jaminan kredit tersebut. Debitur sering kali terlebih dahulu mengajukan 

gugatan ke Pengadilan, yang pada intinya hanya bertujuan untuk 

menunda/mengulur waktu agar debitur dapat memenuhi lagi prestasinya serta 

agar tidak dilakukan proses pelelangan terhadap tanah jaminan kredit tersebut. 

Karena pada dasarnya hak atas tanah yang sedang dalam sengketa/sedang 

disengketakan tidak dapat dilakukan pelelangan. Hal itulah yang menyebabkan 

rumitnya dalam menyelesaikan sengketa kredit yang belum lunas (macet). 

Karena untuk dapat dinyatakan debitur telah wanprestasi, maka harus 

melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini 
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kreditur harus mengajukan gugatan kepada debitur atas dasar bahwa debitur 

telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit. Jika dalam amar 

Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, 

maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi yang berupa menjual 

secara lelang tanah milik debitur yang dijadikan sebagai jaminan kredit.
10

 

Berdasarkan uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berminat 

untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum. Yang kemudian 

penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: “PROSES 

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH YANG 

DIJADIKAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK (Studi Kasus Di 

Pengadilan Negeri Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa kredit di Bank ? 

2. Bagaimanakah Hakim menentukan pembuktian dalam sengketa hak atas 

tanah yang  dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank ? 

3. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 

perkara sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit di 

Bank ? 

 

                                                
10 Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 

20 April 2015, Pukul 14.30 WIB. 

http://www.hukumonline.com/
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa kredit di Bank. 

2. Untuk mengetahui Hakim menentukan pembuktian dalam perkara hak atas 

tanah yang  menjadi jaminan kredit di Bank. 

3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap perkara sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan 

kredit di Bank. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pribadi 

penulis sendiri, untuk ilmu akademis, dan untuk masyarakat secara umum, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya 

hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hak atas tanah yang 

dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank. 

2. Manfaat Bagi Pribadi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih 

memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian sengketa hak atas 

tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank. 
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3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, 

penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan 

khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa 

dijadikan pedoman untuk warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa 

hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.
11

 Oleh 

karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis 

menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun 

metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, metode pendekatan yang 

dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

normatif. Karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai apa 

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 

lembaga Negara yang berwenang atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah 

/norma merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
12

 

                                                
11 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas 

Hukum UMS, Hal 1. 
12 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, Hal 118. 
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Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan 

menganalisis kaidah-kaidah hukum yang terkandung dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses 

penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit 

di Bank. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelititan 

deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.
13

 Yang dalam 

penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai proses penyelesaian 

sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank. 

3. Jenis Dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data 

primer dan data sekunder. Adapun data-data dalam penelitian ini antara 

lain: 

a. Data Sekunder 

Data Sekunder tersebut dengan menggunakan bahan-bahan hukum 

sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan 

permasalahan yang akan diteliti.
14

 

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah: 

                                                
13 Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

Hal 35. 
14 Lexy J. Moleong, 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 

Hal 112. 
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok 

Perbankan 

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan 

e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok 

Agraria 

f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah 

g) Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap) 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti buku-buku hukum perbankan, buku tentang 

perkreditan, buku hukum jaminan, hasil-hasil penelitian, hasil karya 

ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan 

dengan proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dijadikan 

sebagai jaminan kredit di Bank. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus hukum. 
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b. Data Primer 

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan 

melakukan penelitian langsung dilapangan.  

1) Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan 

Negeri Surakarta. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan 

Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara 

mengenai proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang 

dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank. Dan pemilihan wilayah di 

Kota Surakarta itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, 

karena peneliti berdomisilli di wilayah Surakarta, sehingga dapat 

mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan penelitian ini. 

2) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu 

dengan informan atau responden yang berkompeten dalam proses 

penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai 

jaminan kredit di Bank, yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan 

oleh penulis yaitu: 

a. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dengan 

menggunakan metode: 
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1) Studi Kepustakaan 

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, 

mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-

data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum yang tersebut diatas, 

serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan proses 

penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai 

jaminan kredit di Bank. 

b. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer diperoleh penulis melalui: 

1) Studi Lapangan 

Studi Lapangan diperoleh dengan melakukan penelitian secara 

langsung dengan cara sebagai berikut: 

a) Daftar Pertanyaan (Questionnaire) 

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang 

disampaikan secara tertulis.
15

 Daftar pertanyaan ini disusun 

guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, 

sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, tersusun 

secara urut dan sistematis. 

b) Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan metode dimana interviewer 

(Pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden 

untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta 

                                                
15 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit., Hal 89-90. 
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hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari 

responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan 

dengan objek penelitian.
16

 Dalam hal ini Peneliti bertindak 

sebagai Interviewer dan yang menjadi responden atau 

narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 

 

5. Metode Analisis Data 

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data 

secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data 

yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-

buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan 

dengan proses penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dijadikan sebagai 

jaminan kredit di Bank. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-

data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil 

wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk 

kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis 

serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, serta untuk mempermudah 

pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai 

                                                
16Suratman dan Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, Hal 127. 
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sistematika penulisan skripsi, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) 

bagian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Tanah 

2. Pengertian Hak Atas Tanah 

3. Pengertian Sengketa Hak Atas Tanah 

B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Sebagai Jaminan Kredit 

1. Pengertian Jaminan Kredit 

2. Hubungan Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Sebagai 

Jaminan Kredit Di Bank 

3. Bentuk Hak Atas tanah Yang Dijadikan Sebagai Jaminan 

Kredit Di Bank Pengertian Kredit 

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Kredit 

2. Pengertian Bank 

3. Pengertian Perjanjian Kredit 
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4. Proses Perjanjian Kredit Yang Berlaku Di Bank 

D. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan 

Negeri 

1. Menyusun Surat Gugatan 

2. Mengajukan Surat Gugatan Ke Pengadilan Negeri 

3. Pemeriksaan Perkara Di Persidangan 

a) Usaha Perdamaian 

b) Pembacaan Gugatan 

c) Jawaban Tergugat 

d) Replik 

e) Duplik 

4. Proses Pembuktian 

a) Pengertian Pembuktian 

b) Jenis-Jenis Alat Bukti 

c) Penilaian/Kekuatan Pembuktian 

d) Kesimpulan Pembuktian 

5. Putusan 

a) Pengertian Putusan 

b) Macam-Macam Putusan 

c) Pertimbangan Putusan Hakim 

d) Kekuatan Putusan Hakim 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Proses Proses Penyelesaian Sengketa Kredit Di Bank 
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2. Hakim Menentukan Pembuktian Dalam Sengketa Hak Atas 

Tanah Yang  Dijadikan Sebagai Jaminan Kredit Di Bank 

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap 

Perkara Sengketa Hak Atas Tanah Yang Dijadikan Sebagai 

Jaminan Kredit Di Bank 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


