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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pekembangan Ekonomi di era globalisasi cukup pesat dan cepat 

seiring pertumbuhannya suatu kebutuhan hidup. Pada pasal 33 ayat (4) 

UUD 1945 menyatakan bahwa salah satunnya perekonomian nasional 

diselenggaraakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. 

Perkembangan ekonomi tersebut termasuk semakin banyaknya lembaga 

keuangan di Indonesia untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat.  

Lembaga Keuangan bank (bank finance institution) adalah badan 

usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
1
  

Pada Pasal 3 UU No.10 Tahun 1998 : “Fungsi utama perbankan 

Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. 

Bisa juga sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan 

pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-

jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.
2
 Fungsi 

tersebut sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana 
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(surplus of funds)dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan 

dana (lacks of funds). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998, yaitu : 

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 untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3
 

Dalam penyediaan uang atau tagihan yang dapat di pinjamkan 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain dengan adanya tenggang waktu tersebut bank selaku 

kreditur menanggung risiko dari kemungkinan debitur tidak mampu 

mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang disepakatinya. 
4
 

Pengamanan dilakukan oleh pihak bank karena terkait dengan suatu 

resiko (degree of risk) atau setidak-tidaknnya memperkecil resiko yang 

timbul dan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
5
 Selain 

itu perlu juga prinsip kepercayaan (trust) dan prinsip kehati-hatian 

(Prudent) karena tidak semua masyarakat diberi dana dan bisa 
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mengembalikan dananya, maka dalam pemberian kredit perlu adanya 

jaminan.  

Jaminan dalam penelitian ini adalah Hak Tanggungan, adannya 

pengikatan agunan yang dibebankan pada hak atas tanah dimana nilai 

ekonomisnnya yang sangat tinggi. Akan tetapi dalam praktiknya juga 

banyak para debitur melakukan wanprestasi dalam pinjaman ataupun 

terjadinnya wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinnya sebagai 

debitur.  

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur disebabkan 

karena kelalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang 

ditetapkan dalam perikatan. Bentuk wanprestasi yang salah satunya debitur 

memenuhi prestasi tetapi terlambat. Akibatnya debitur dapat diwajibkan 

untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Adannya 

ketidaklaksanaanya terhadap kewajiban debitur, pihak kreditur harus 

memperoleh perlindungan hukum dan mendapat kepastian hukum.
6
 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam dengan melalui penulisan hukum yang berjudul 

“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS KREDIT 

MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN 

HAK TANGGUNGAN” 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan Masalah dalam penelitian ini mengenai Wanprestasi 

yang dilakukan oleh Debitur dalam perjanjian Kredit pada salah satu Bank 

Cabang Surakarta. Adannya gugatan yang diajukan kreditur ke Pengadilan 

Negeri Surakarta dengan Nomor Putusan : 142/Pdt.G/2016/PN.Skt. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah tersebut diatas dapat 

dirumuskan permasalahan yang merupakan fokus pengkajian yakni:  

1. Mengapa kredit yang telah dijamin dengan Hak Tanggungan 

namun pada saat wanprestasi kreditur tidak bisa melakukan 

eksekusi terhadap benda jaminan  ? 

2. Bagaimana penyelesaian dan akibat hukum sengketa 

wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan?  

D. Tujuan dan Manfaat Penellitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian di atas dan rumusan yang telah ditetapkan 

maka penulis memiliki tujuan dalam mengadakan penelitian ini yang 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

a) Tujuan Objektif 

1) Mengetahui alasan terhadap kredit yang dijamin dengan hak 

tanggungan tidak bisa di eksekusi.  

2) Mengetahui penyelesaian dan akibat hukum sengketa wanprestasi 

perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.  
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b) Tujuan Subjektif 

1) Untuk melengkapi persyaratan dalam menempuh ujian dan gelar 

Sarjana Hukum (S1) Program studi Hukum Bidang Perdata pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

2) Untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat pada 

umumnya dan khususnya memberikan manfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan hukum mengenai penyelesaian sengketa 

wanprestasi terhadap Bank  melalui putusan pengadilan.  

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi pemikiran bagi perkembangan ilmu 

hukum khususnya bidang hukum perdata dalam hal kredit macet 

dengan jaminan hak tanggungan. 

2) Memperkaya referensi penulisan tentang kajian penyelesaian 

sengketa kredit macet di bank dengan jaminan hak tanggungan dan 

akibat hukum apabila terjadi wanprestasi.  

b) Manfaat Praktis 

1) Dengan penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 

bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu pihak-pihak yang 

terkait dengan pelaksanaaan Perjanjian Kredit di Bank. 

E. Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Menurut G.M. Verryn Stuart, Bank adalah suatu badan yang 

bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat 

pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnnya dari orang 

lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral. 

Sedanglan Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, Bank adalah Badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Debitur Kreditur 

 

Perjanjian Kredit 

Jaminan Hak Tanggungan 

Prestasi Wanprestasi 

Hal-hal Yang 

menyebabkan 

Kredit macet 

Penyelesaian 

Kredit Macet 

dengan jalur 

Hukum 

BANK 
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Maka dari itu Bank akan bergerak sesuai dengan fungsinnya yaitu 

memberikan jasa penkreditan atau jasa yang lainnya, karena salah satu 

fungsi dan tugas bank adalah melayani pembiayaan bagi masyakat yang 

membutuhkan dana. 

Dari pengertian atau definisi dan fungsi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa suatu pemberian kredit harus ada perjanjian terlebih dahulu, 

sehingga para pihak mengikatkan dirinnya terhadap satu orang atau lebih 

untuk menghindari beberapa resiko (wanprestasi) yang akan terjadi di 

dalam suatu perjajian kredit maka perlu adanya jaminan.  

Jaminan dalam penelitian ini adalah Hak Tanggungan. Hak 

tanggungan adalah hak atas tanah sebaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960  Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lainnya.
7
 Adapun Hak tanggungan tersebut mempunyai ciri-ciri: 

1) Tidak dapat dibagi-bagi 

2) Tetap mengikuti objeknya 

3) Accessoir 

4) Asas spesialitas  

5) Asas publisitas.
8
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Apabila terjadinnya suatu wanprestasi yang dilakukan debitur, 

berlakunnya ketentuan Pasal 20 Ayat (1) mengenai eksekusi hak 

tanggungan, yaitu : 

1) Melakukan penjualan objek hak tanggungan dan 

2) Melaksanakan eksekusi sesuai dengan titel eksekutorial.
9
 

Adananya kesepakatan para pihak untuk melakukan musyawarah 

terlebih dahulu apabila debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan 

isi surat perjanjian dan pihak kreditur mempunyai hak eksekusi, akibat 

tidak dicapainya musyawarah pihak kreditur berhak menempuh jalur 

hukum.   

F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui 

penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang 

dapat diperoleh melalui suatu permasalahan tertentu sehingga dapat 

diperoleh melalui suatu permasalahan itu. Sedangkan 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.
10

 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan  

                                                           
9
 Ibid,hal 468 

10
Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2014, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Muhammadiyah University Press, hal. 1 



9 
 

Metode Pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah 

dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang 

mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan 

dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif 

merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data 

sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi 

dokumen tertulis, surat-surat pribadi, buku-buku, putusan, sampai pada 

dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pendekatan 

yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, 

kaedah hukum terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap 

pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan.  

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan tentang suatu 

keadaan secara subjektif untuk menemukan hukum in-concreto, karena 

dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui/menguji apakah 

yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu 

artinya untuk menguji sesuai atau tidaknya peristiwa konkrit yang diteliti 

dengan norma/ yurisprudensi/ doktrin/ yang ada. 

Penelitian ini merupakan lapangan (library research), yaitu 

penelitian yang dilakukan berupa data yang berwujud kasus-kasus. Dan 

penelitian ini diambil dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta.  

3. Bentuk dan Jenis Data 
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Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam 

melaksanakan penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang 

diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Surakarta.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang berupa hasil dari kepustakaan yang 

berupa dokumen-dokumen, makalah, arsip, putusan maupun buku-buku 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

4. Metode Pengumpulan Data  

a. Studi Kepustakaan  

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, 

yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, mencatat, mempelajari 

dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, literatur, dan 

peraturana perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.  

b. Studi Dokumen  

Merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi 

yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dokumen-dokumen dan 

mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang 

diteliti. 

5. Metode Analisis Data  

Teknik data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif 

yaitu dengan mendiskripsikan sebuah penelitian atau menganalisis 

penelitian dengan metode interaktif. Analisis data kualitatif merupakan 
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pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian 

membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan 

akhirnya menarik kesimpulan. Metode interaktif adalah model analisa 

yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan, maka data-data diproses melalui tiga komponen 

tersebut.  

G. Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan Skripsi ini untuk memberikan gambaran 

dalam mempelajari isinya. Dan akan disusun dalam format empat bab 

untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, 

serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika 

penulisan, adalah sebagai berikut: 

 BAB I  : PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran  

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan Skripsi  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN 

KREDIT 
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1) Pengertian Perjanjian Kredit 

2) Subjek Perjanjian Kredit 

3) Objek Perjanjian Kredit 

4) Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam 

Perjanjian Kredit 

5) Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 

6) Overmacht dan Akibat Hukumnya 

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN  

DENGAN HAK TANGGUNGAN 

1) Pengertian Hak Tanggungan  

2) Unsur-unsur Hak Tanggungan  

3) Asas-Asas Hak Tanggungan  

4) Pembebanan Hak Tanggungan 

5) Pendaftaran Hak Tanggungan dan Sertifikat 

Hak Tanggungan  

6) Eksekusi Hak Tanggungan  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dan 

pembahasannya mengenai : 

1. Alasan terhadap kredit yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan tidak bisa di eksekusi. 

2.  Penyelesaian dan akibat hukum sengketa wanprestasi 

Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. 
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BAB IV : PENUTUP  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang 

dapat diambil penulis berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dan pemberian saran sebagai tindak lanjut 

dari simpulan tersebut. 


