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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kredit, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

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 melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Perjanjian Kredit ialah suatu fasilitas untuk memperoleh pinjaman uang. 

Pinjaman uang menyebabkan timbulnya utang, yang harus dibayar oleh debitur 

menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam suatu perjanjian pinjaman atau 

persetujuan untuk membuka kredit.
1
 Dalam perjanjian kredit umumnya 

membutuhkan benda yang digunakan sebagai agunan atau jaminan. Yang 

dimaksud dengan jaminan ialah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk 

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat 

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
2
 Karena dengan 

menggunakan jaminan dapat memberikan kepastian hak dan kepastian hukum 

bagi kreditur, serta dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh 

pihak yang memerlukannya. Pembebanan jaminan dalam pelaksanaan 

perjanjian  kredit  merupakan perjanjian accesoir yaitu perjanjian yang 

bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh pembebanan 
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jaminan tersebut seperti Jaminan Gadai, Jaminan Fidusia, dan Hak 

Tanggungan. Jenis-jenis pembebanan jaminan tersebut bersifat mengikuti 

perjanjian pokok.
3
 

Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan mengenai Hak Tanggungan. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 

Hak Tanggungan Yaitu; 

“Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UUPA, 

berikut benda-benda lain yang berada di atasnya merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lainnya”.
4
 

 

Adapun objek Hak Tanggungan yang berbentuk benda tidak bergerak, 

yang merupakan hak atas Tanah, berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan telah di 

tunjukkan secara tegas beberapa hak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan 

hak tanggungan yaitu; 

“Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai baik 

hak milik maupun hak atas negara, serta hak atas tanah berikut bangunan, 

tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada merupakan satu 

kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas 

tanah yang pembebeanannya dengan tegas dan dinyatakan di dalam akta 

pemberian hak atas tanah yang bersangkutan”.
5
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Hak Guna Usaha atas tanah yang merupakan salah satu objek Hak 

Tanggungan, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA, terdapat penjelasan 

mengenai Hak Guna Usaha, yaitu; 

“hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, 

dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, 

perikanan atau peternakan.” 

 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, dianggap perlu bagi penulis untuk 

membuat kajian mengenai tahap pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan 

sampai pada tahap Pendaftaran Hak Tanggungan terhadap Hak Guna Usaha 

atas tanah dalam pelaksanaan perjanjian kredit Bank, apakah penerapannya 

sama dengan pelaksaan pembebanan Hak Tanggungan terhadap Hak atas tanah 

lain yang merupakan objek Hak Tanggungan dan adakah masalah-masalah 

yang dapat timbul dan mengetahui masalah-masalah yang pada umumya sering 

terjadi pada setiap tahap tersebut, serta mengetahui solusi atau cara 

penyelesainnya, maka dalam hal ini penulis mempunyai gagasan untuk 

menentukan judul “PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK 

TANGGUNGAN TERHADAP HAK GUNA USAHA ATAS TANAH 

DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK.” 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah berupa rumusan dalam bentuk kalimat yang 

tidak terlalu panjang dan bersifat pertanyaan.
6
 Berdasarkan penjelasan pada 

bagian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis membatasi kajian 
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ruang lingkup penelitian hanya mengenai pelaksanaan pembebanan hak 

tanggungan terhadap hak guna usaha atas tanah, dengan merumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap hak guna 

usaha atas tanah sebagai jaminan kredit Bank? 

2. Masalah-masalah apa saja yang muncul dalam pelaksanaan pembebanan 

hak tanggungan terhadap hak guna usaha atas tanah sebagai jaminan kredit 

Bank, dan bagaimana penyelesaiannya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum ialah untuk dapat 

mengembangkan disiplin hukum dan ilmu hukum sebagai salah satu dari 

tridarma perguruan tinggi. Penelitian hukum itu bertujuan untuk dapat 

membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana 

hukum dalam mengungkap kebenaran ilmiah, yang objektif, metodik, dan 

sistematik.
7
  

Dengan adanya pembatasan dan perumusan masalah tersebut, dalam hal 

ini penulismempunyai beberapa tujuan, dengan menemukan solusi untuk 

menjawab beberapa hal yang menjadi permasalahan mengenai pelaksanaan 

pembebanan hak tanggungan atas tanah dengan hak guna usaha, yang dapat di 

jelaskan sebagai berikut: 
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1. Tujuan Objektif 

a. Dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan pembebanan hak 

tanggungan terhadap hak guna usaha atas tanah sebagai jaminan kredit 

Bank. 

b. Dapat memberikan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang muncul 

dalam pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap hak guna usaha 

atas tanah sebagai jaminan kredit Bank, dan bagaimana penyelesaiannya. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Memberikan kegunaan utama bagi pembaca, umumnya menambah 

wawasan serta pengetahuan pada materi kuliah Hukum Perdata mengenai 

perjanjian jual-beli secara kredit, khususnya mengenai pembebanan 

jaminan Hak Tanggungan atas tanah dengan hak guna usaha dalam 

perjanjian jual-beli secara kredit. 

b. Memenuhi persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar akademik 

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Perdata di Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Selain adanya tujuan yang melatar belakangi penulis dalam melaksanakan 

penelitian ini, juga diharapkan memberikan beberapa manfaat bagi pembaca 

untuk memberikan wawasan serta pengetahuan khususnya dalam bidang 

penelitian ini, yang dapat di jelaskan sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan dilakukannya penelitian terhadap suatu masalah maka akan dapat 

di ketahui bahwa suatu teori sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan 

yang berlaku dalam masyarakat, karena masyarakat sudahberkembang dan 

berubah. Sehingga untuk mengatur kehidupan masyarakat itu di perlukan 

teori baru.
8
 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan materi 

dalam mata kuliah pilihan Hukum Jaminan khususnya pada pembahasan 

mengena pembebanan hak tanggungan terhadap tanah atas hak guna usaha. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dari hasil penelitian tersebut akan bermanfaat bagi kebutuhan praktis, baik 

bagi para pejabat pemerintah dalam menghadapi masyarakat bersangkutan, 

untuk di gunakan sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat 

penegak hukum dalam mengambil keputusan terhadap suatu kasus 

perkara. Dan begitu pula akan berguna bagi kehidupan dan pergaulan 

masyarakat.
9
 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan berguna bagi 

pembaca layaknya mahasiswa Fakultas Hukum  Universitas 

Muhammadiyah Surakarta untuk melakukan penyusunan penelitian 

khususnya hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Jaminan pada 

pembebanan Hak Tanggungan. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 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 melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Perjanjian Kredit ialah suatu fasilitas untuk memperoleh pinjaman uang. 

Pinjaman uang menyebabkan timbulnya utang, yang harus dibayar oleh debitur 

menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam suatu perjanjian pinjaman atau 

persetujuan untuk membuka kredit. 

Jaminan ialah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan 

keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan 

uang yang timbul dari suatu perikatan. Macam-macam pembebanan jaminan 

tersebut seperti contohnya; Jaminan Gadai, Jaminan Fidusia, dan Hak 

Tanggungan. 

Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yaitu; 

“Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratran 

Pokok-pokok Agraria, berikut benda-benda lain yang berada di atasnya 

merupakansatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur-kreditur lainnya”. 

 

Objek Hak Tanggungan yang berbentuk benda tidak bergerak, yang 

merupakan hak atas Tanah yaitu; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan, dan Hak Pakai baik hak milik maupun hak atas negara, serta hak 

atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan 

ada merupakan sat kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan hak milik 
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pemegang hak atas tanah yang pembebeanannya dengan tegas dan dinyatakan 

di dalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan. 

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria NOmor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya 

disebut UUPA, terdapat penjelasan mengenai Hak Guna Usaha, yaitu; 

“hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, 

dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, 

perikanan atau peternakan”. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang 

dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk 

mencapai tujuan penelitian.
10

 Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai 

dengan sasaran, masalah dan tujuan penelitian, penulis mempunyai beberapa 

metode guna mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pembebanan hak 

tanggungan terhadap hak guna usaha atas tanah, sehingga dalam hal ini penulis 

dapat menguraikan beberapa metode penelitian dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dari uraian diatas, maka penelitian terhadap masalah hukum yang 

sempurna adalah menggunakan pendekatan “yuridis-empiris”. Dengan 

demikian penulis sebagai peneliti hukum tidak hanya berusaha mempelajari 

Pasal-Pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya 

dalam penyusunan skripsi, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang 
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sifatnya normative itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data 

dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.
11

 

Dalam hal ini dapat di tunjukkan oleh penulis dengan pendekatan 

“yuridis” melalui studi kepustakaan untuk mencari referensi yang berkaitan 

dengan pembebanan hak tanggungan terhadap hak guna usaha atas tanah, 

serta mempelajari beberapa undang-undang, diantaranya Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Perbankan 

Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor  5 tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Sedangkan dengan pendekatan 

“empiris” melalui analisis data lapangan yang bersumber dari APHT (Akta 

Pembebanan Hak Tanggungan) yang di peroleh dari Kantor PPAT. 

2. Jenis Penelitian 

Penulis melakukan penelitian berdasarkan sifat penelitian yang 

“deskriptif” yaitu dengan cara menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa 

dalam hal yang bersumber dari Undang-undang maupun buku-buku dan 

kejadian dalam penerapannya di lapangan yang berkaitan dengan 

Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Hak Guna Usaha atas 

Tanah dalam Perjanjian Kredit Bank. 

 

 

3. Sumber Data 
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Untuk memperoleh hasil penelitian yang berguna mempermudah penulis 

untuk melakukan penelitian dan menyusun penulisan Skripsi ini, maka 

penulis membagi dua bagian sumber data  yang dapat di jelaskan, seperti 

berikut: 

a. Data Primer 

Data ini, merupakan data yang penulis peroleh langsung dari lapangan 

dengan melakukan penelitian pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang 

Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sukoharjo yang 

berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 310, Kabupaten Sukoharjo 

untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembebanan Hak 

Tanggungan berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan terhadap Hak 

Guna Usaha atas tanah dalam Perjanjian Kredit Bank. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari hasil 

penelitian melalui kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil 

penelitian dan dokumentasi dari hasil penelitian dan pengolahan orang lain, 

yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi.
12

 Yang 

berkaitan dengan Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan terhadap Hak 

Guna Usaha atas Tanah dalam Perjanjian Kredit Bank. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Cara kerja ilmiah dalam rangka mengumpulkan data, terutama untuk 

mendapatkan data primer.
13

 Sehingga dalam hal ini penulis memiliki 

beberapa metode atau teknik untuk memperoleh serta mengumpulkan data, 

yang dapat di jelaskan sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi artinya melakukan pengamatan secara langsung mengenai cara 

bagaimana Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan terhadap Hak Guna 

Usaha atas Tanah dalam Perjanjian Kredit Bank, serta memperoleh 

informasi mengenai masalah-masalah yang muncul dalam hal tersebut. 

b. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal, bertatap 

muka antara penulis yang mewawancarai dengan informan atau responden 

sebagai narasumber.
14

 Yaitu Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut 

dengan Kasubsi Peralihan, Pembebanan Hak Tanggungan, dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah atas nama Deden Deny, S.H. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan salah satu cara penulis untuk 

mengumpulkan data yang bersumber dari beberapa buku serta Undang-

Undang yang mendukung atau bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu 

Pelaksanaan Pembebanan Hak tanggungan terhadap Hak Guna Usaha atas 

Tanah dalam Perjanjian Kredit Bank. 
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5. Teknik Analisis Data 

 Penyusunan penulisan ini akan di bahas dengan menggunakan metode 

“normatif-kualitatif”, Dalam hal ini penulis bermaksud untuk 

mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai pembebanan Hak Tanggungan 

terhadap Hak Guna Usaha atas Tanah pada Kementrian Agraria dan Tata 

Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sukoharjo yang 

berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 310, Kabupaten Sukoharjo. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat dengan menggunakan jenis 

penelitian “deskriptif-analistis”. 

 

G. Sistematika Skripsi 

 Dalam sistem penulisan hasil penelitian ini, penulis meyusun beberapa bab 

dengan tujuan mempermudah bagi pembaca untuk menemukan bagian yang di 

cari mengenai hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 BAB I: PENDAHULUAN, pada bagian pendahuluan ini, penulis 

menguaraikan mengenai penjelasan yang terdiri dari; latar Belakang, 

pembatasan dan Perumusan Masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, 

dan metode penelitian, serta sistematika skripsi. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, pada bagian tinjauan pustaka ini, 

penulis menguaraikan mengenai penjelasan yang terdiri dari; tinjauan umum 

tentang kredit dan perjanjian kredit; tinjauan umum tentang hak tanggungan 

yang meliputi, engertian hak tanggungan, objek hak tanggungan, cara 
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pembebanan hak tanggungan, hapusnya hak tanggungan; tinjauan umum 

tentang hak guna usaha yang meliputi, pengertian hak guna usaha, jangka 

waktu hak guna usaha, yang dapat mempunyai hak guna usaha, sebab 

hapusnya hak guna usaha. 

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bagian hasil 

penelitian dan pembahasan ini, penulis menguaraikan mengenai penjelasan 

yang terdiri dari; pelaksanaan pembebanan hak tanggungan terhadap hak Guna 

Usaha atas tanah sebagai jaminan kredit bank meliputi, tahap pembebanan hak 

tanggungan yang dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, dan tahap 

pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan pada kementrian agraria dan tata 

ruang badan pertanahan nasional kantor kabupaten sukoharjo; yang kedua 

mengenai masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan pembebanan hak 

tanggungan terhadap hak guna usaha atas tanah sebagai jaminan kredit bank, 

dan penyelesaiannya meliputi, tahap pengecekan oleh pejabat pembuat akta 

tanah, tahap pembuatan dan pendaftaran akta pembebanan hak tanggungan, 

dan tahap pelunasan hutang oleh pemberi hak tanggungan kepada pemegang 

hak tanggungan. 

BAB IV: PENUTUP, pada bagian penutup ini, penulis menguaraikan 

mengenai penjelasan yang terdiri dari; kesimpulan, dan saran. 

 


	BAB I 1
	Bab I 2

