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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian 

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 yang timbul karena 

pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi 

kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena 

adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, 

ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).
1
 

Salah satu hal yang dipersyaratkan bank sebagai kreditur dalam 

pemberian kredit yaitu adanya protection atau perlindungan berupa jaminan 

yang harus diberikan debitur guna menjamin pelunasan utangnya demi 

keamanan dan kepastian hukum, khususnya apabila setelah jangka waktu 

yang diperjanjikan, debitur tidak meluasi hutangnya atau melakukan 

wanprestasi. 

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan baik berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak tersebut bukan untuk dimiliki secara pribadi 

                                            
1 Badriyah Harun. 2010. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Yogyakarta : 

Pustaka Yustisia, hal. 2. 
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oleh kreditur, karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah 

merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak 

milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan 

untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang 

berlaku, yaitu barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi 

utang debitur, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan 

kepada Debitur.
2
  

Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan 

dengan kesungguhan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk 

melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang 

dimilikinya secara baik dan hati-hati, dimana hal tersebut diharapkan akan 

mendorong pihak debitur untuk melunasi hutangnya sehingga dapat 

mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak 

diinginkan karena memiliki nilai (harga) yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan utang debitur kepada bank. 

Dalam praktik perbankan, umumnya nilai jaminan kredit lebih besar dari 

jumlah kredit yang disetujui oleh bank, sehingga pihak debitur diharapkan 

segera melunasi hutangnya kepada bank agar nantinya tidak kehilangan harta 

(asset) yang diserahkan sebagai jaminan kredit dalam hal kredit tersebut 

ditetapkan sebagai kredit macet. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dimana ketentuan dalam Pasal ini 

sering dicantumkan sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kredit 

                                            
2 Gatot Supramono. 1996. Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan 

Yuridis.Jakarta: Djambatan, hal. 75. 
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perbankan, yang berbunyi : “Segala kebendaan si berutang, baik yang 

bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru 

akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan”, serta ketentuan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang berbunyi : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan 

bersama-sama bagi semua masyarakat yang mengutangkan padanya; 

pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, 

yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di 

antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.
3
 

Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam 

perjanjian kredit bank adalah hak atas tanah, baik dengan status hak milik, 

hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai, karena pada 

umumnya memiliki nilai atau harga yang tinggi dan terus meningkat, 

sehingga dalam hal ini sudah selayaknya apabila debitur sebagai penerima 

kredit dan kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit serta pihak lain terkait 

memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan 

dapat memberikan kepastian hukum.
4
 

Lembaga Jaminan Hak Tanggungan ini telah diakui eksistensinya 

melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan menjadikan 

kepentingan debitur maupun kreditur mendapatkan perlindungan hukum dari 

                                            
3
 Subekti dan Tjitrosudibio. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.Jakarta:Pradnya Paramita, hal. 291. 
4 Yudha Pandu. 2008. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jaminan Fidusia dan 

Hak Tanggungan. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, hal.65. 
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pemerintah. Tujuan utama diudangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan 

ini, khususnya memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila 

debitur melakukan perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi. 

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur 

dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan 

suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang 

tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi 

pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi 

kewajibannya. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang 

bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan 

Tanah memberikan perlindungan hukum kepada kreditur khususnya apabila 

debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan 

Hak Tanggungan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan 

tersebut, maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan 

hukum dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR 

DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK 

TANGGUNGAN “. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka 

permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :  
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1. Perlindungan hukum apa yang diberikan kepada kreditur ketika debitur 

wanprestasi dalam suatu Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan?  

2. Bagaimana penafsiran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 yang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur ketika 

debitur wanprestasi ?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

1. Tujuan : 

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 

kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan 

ketika debitur wanprestasi. 

b. Untuk mengetahui penafsiran ketentuan yang terdapat dalam Undang- 

Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang memberikan perlindungan hukum 

kepada kreditur ketika debitur wanprestasi. 

c. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Manfaat 

a. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan 

bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit 

dengan jaminan Hak Tanggungan ketika debitur wanpresti. 

b. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan 

membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
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c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi 

masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditur sebagai 

pemberi fasilitas kredit dan debitur sebagai pihak peminjam atau penerima 

kredit diperlukan suatu benda jaminan guna menjamin pelunasan hutang 

debitur serta meminimalkan resiko yang terjadi. Benda jaminan tersebut ada 

yang berupa benda bergerak maupun benda tetap. Jaminan yang paling 

banyak dipergunakan sebagai agunan adalah berupa tanah, baik mencakup 

hak pakai, hak guna bangunan, hak milik, maupun hak guna usaha karena 

memiliki nilai yang umumnya terus meningkat. 

Benda jaminan tersebut merupakan benda tidak bergerak, dimana 

keberadaanya diatur oleh lembaga Hak Tanggungan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta 

Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Dalam proses pemberian kredit 

tidak menutup resiko yang terjadi, karena resiko biasanya cenderung terjadi 

berupa kegagalan pengembalian utang oleh pihak debitur. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti mencoba mengkaji bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi, serta penafsiran 

ketentuan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang 

memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila debitur 

wanprestasi. 
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E. Metode Penelitian 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini 

menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum 

tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu 

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
5
 

2. Sifat Penelitian  

Menurut bidangnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat 

deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah : 

Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya 

adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu 

memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori 

baru.
6
  

3. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum 

normatif, maka penelitian ini mencakup penelitian terhadap sistematik 

hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu 

                                            
5 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hal. 52 
6 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hal. 10 
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ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan 

identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam 

hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, 

peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.
7
 

4. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau 

masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup 

berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil 

penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
8
  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu suatu alat 

pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.
9
 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan 

pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan 

mempelajari bukubuku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, 

jurnal penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan 

dan menunjang penelitian. 

6. Teknik Analisis Data  

                                            
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan 

Singkat. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 15 
8 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hal. 12 
9 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hal. 21. 
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Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan 

dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan 

pemilahan datadata yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada 

hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-

bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan 

konstruksi.
10

  

 

F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi) 

Dalam penelitian ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi 

empat bab. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut : 

BAB I   :   PENDAHULUAN  

  Dalam bab ini akan diuraikan mengenai: 

1. Latar Belakang Masalah. 

2. Perumusan Masalah. 

3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian. 

4. Kerangka Pemikiran. 

5. Metode Penelitian. 

6. Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB II                :   TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil 

kepustakaan yang meliputi tentang : 

1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum. 

2. Tinjauan tentang Hukum Jaminan. 

                                            
10 Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, hal. 251. 
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3. Tinjauan tentang Kredit dan Perjanjian Kredit. 

4. Tinjauan tentang Jaminan Kredit. 

5. Tinjauan tentang Hak Tanggungan. 

BAB III      :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai Bentuk 

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada kreditur 

dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan apabila debitur wanprestasi, serta 

Penafsiran ketentuan Pasal dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 yang memberikan perlindungan 

hukum kepada kreditur apabila debitur wanprestasi. 

BAB IV             :   PENUTUP  

           Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.  

       DAFTAR PUSTAKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


