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Abstrak 

Pentingnya jaminan perseorangan, terlihat sebagai bentuk tanggungjawab moral dari 

calon debitor, jika terjadi kredit (pinjaman/ utang piutang) macet. Dari pihak kreditur 

(bank) adanya jaminan perseorang, merupakan salah satu referensi untuk mempermudah 

proses pencarian kredit (pinjaman/ utang piutang), terlebih jika penjamin tersebut 

memiliki latar belakang kredit (pinjaman/ utang piutang) yang baik. Dalam penelitian 

ini penggugat merasa bahwa tergugat tidak memberikan kesempatan untuk melakukan 

pembayaran cicilan kredit serta telah melakukan penjualan hak tanggungan tanpa 

sepengaetahuan dari penggugat. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui pertimbangan 

hakim dalam pembuktian atas perkara utang piutang, (2) Mengetahui penentuan putusan 

hakim atas perkara utang piutang dan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan 

pelaksanaan eksekusi putusan yang masih dalam status quo yang diajukan oleh 

penggugat ke pengadilan negeri, (3) Mengetahui akibat hukum setelah putusan tersebut 

dijatuhkan oleh hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library 

research), yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder dengan penelitian di lapangan, dengan jenis penelitian deskriptif yakni 

gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan, menyusun, dan 

menganalisa data guna memecahkan masalah dalam penelitian. Posisi perkara yang 

menjadi dasar pengajuan gugatan adalah Penggugat sebagai debitur menyatakan bahwa 

PT. Bank Danamon sebagai Tergugat telah melaksanakan lelang atas hak tanggungan 

tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Penggugat sebagai debitur tidak bisa membuktikan PT. Bank Danamon Tbk sebagai 

Tergugat  telah melakukan lelang atas hak tanggungan, oleh karena itu PT. Bank 

Danamon Tbk sebagai Tergugat menolak gugatan Penggugat sebagai debitur, bahkan 

PT. Bank Danamon sebagai Tergugat menyatakan hingga saat ini Penggugat sebagai 

debitur belum melaksanakan kewajibaanya. Atas hal tersebut majelis hakim 

memutuskan bahwa gugatan yang dilakukan Penggugat sebagai debitur ditolak karena 

tidak terbukti bahwa PT. Bank Danamon Tbk, telah melakuka lelang dan memutuskan 

Penggugat sebagai debitur harus melaksanakan kewajibannya. Akibat hukum setelah 

adanya putusan hakim dalam perkara perbuatan melawan hukum atas adalah 

berkewajiban secara sukarela untuk menjalankan seluruh putusan hakin yang dijatuhkan 

kepadanya dan apabila tidak melaksanakan putusan hakim tersebut, maka Penggugat 

dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi agar dapat 

melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 

 

Kata Kunci: perkara eksekusi lelang atas utang piutang, wanprestasi, proses 

penyelesaian perkara. 
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Abstract 

The importance of individual guarantees, seen as a form of moral responsibility from 

prospective debtors, if there is a credit (loan / debt), not only the debtor must be 

responsible but also the guarantor has responsibility for the loan guarantor also has 

responsibility for the credit. From the creditor (bank) the existence of personal 

guarantees, is one of the references to simplify the credit search process (loans / 

accounts payable), especially if the guarantor has a good credit background (loan / 

debt). In this study, the voter felt that the defendant did not provide an opportunity to 

make loan repayments and had sold the mortgage without the plaintiff's knowledge. 

This study aims to (1) find out the judge's judgment in verifying the case of the debt, (2) 

Know the determination of the judge's decision on the case of the debt and how the 

judge considers the execution of the decision in the status quo submitted by the plaintiff 

to the district court (3 ) Knowing the legal consequences after the verdict was handed 

down by the judge. The method used in this study is an empirical juridical approach 

method that is carried out by researching library research, which is legal research by 

examining library materials or secondary data with research in the field, with a type of 

descriptive research that is a clear and complete picture by collecting, compiling and 

analyzing data to solve problems in research. The position of the case on which the 

claim is filed is the Plaintiff as the debtor stating that PT. Bank Danamon as the 

Defendant has carried out an auction of mortgage rights without the Plaintiff's 

knowledge as a debtor. The results of the study indicate that the Plaintiff as a debtor 

cannot prove PT. As a Defendant, Bank Danamon Tbk has held an auction for mortgage 

rights, therefore PT. Bank Danamon Tbk as Defendant rejected the Plaintiff's claim as a 

debtor, even PT. Bank Danamon as the Defendant stated that to date the Plaintiff as a 

debtor has not implemented his obligation. On this matter the panel of judges ruled that 

the claim made by the Plaintiff as a debtor was rejected because it was not proven that 

PT. Bank Danamon Tbk, has conducted an auction and decided the Plaintiff as a debtor 

must carry out its obligations. The legal consequences after the judge's decision in the 

case of an unlawful act are voluntarily obliged to carry out all the hakin decisions 

handed down to him and if he does not carry out the judge's decision, the Plaintiff can 

ask the District Court to execute so that he can enforce the judge's verdict permanent.. 

 

Keywords: case of auction execution of accounts payable, default, case settlement 

process. 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan akan 

barang dan kebutuhan dana atau modal bagi masyarakat yang dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan tersebut yang apabila masih terjangkau, bisa dilakukan secara 

tunai, misal kebutuhan akan makanan, pakaian, atau modal untuk usaha kecil-kecilan. 

Namun, apabila barang atau modal yang dibutuhkan tersebut cukup tinggi biayanya, 

maka masyarakat saat ini dapat meminta jasa pembiayaan atau fasilitas kredit 
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(pinjaman/ utang piutang) baik ke lembaga-lembaga keuangan bank maupun ke 

lembaga keuangan non bank. 

Fasilitas kredit (pinjaman/ utang piutang) umumnya diberikan oleh lembaga 

keuangan. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang 

menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Pada umumnya lembaga ini diatur oleh 

regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah 

termasuk perbankan/ building society (sejenis koperasi di Inggris), Credit Union, 

pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan 

bisnis serupa lainnya (Burhanuddin S, 2011). Lembaga keuangan ini dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga 

keuangan non bank (asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, 

dan lain-lain). Lembaga-lembaga keuangan ini memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam pemberian kredit (pinjaman/ utang piutang) yang ditujukan untuk 

kepentingan pribadi maupun untuk usahanya. Salah satu sarana yang mempunyai peran 

strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah Perbankan. Berbagai lembaga 

keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana 

bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam 

bentuk kredit (pinjaman/ utang piutang) perbankan (Naja, 2005). 

Jaminan kebendaan dilakukan oleh pihak bank sebagai bagian dari bentuk 

tanggungjawab dari debitur, jaminan kebendaan ini biasanya dilakukan terhadap harta 

kekayaan debitur yang menurut taksiran pihak bank memiliki nilai ekonomis lebih besar 

dari jumlah pinjaman yang diajukan. dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan 

kredit (pinjaman/ utang piutang)/ pinjaman sebagaimana yang terdapat pada kehidupan 

sehari-hari bahwa ada kalanya karena disebabkan satu dan lain hal debitur tidak mampu 

membayar pinjaman yang telah diterima maka akan dilakukan eksekusi penyitaan 

terhadap benda yang dijadikan jaminan oleh debitur. Contoh kasus lainnya perlunya 

jaminan kebendaan dapat dilihat dari banyaknya iklan lelang atas tanah, bangunan atau 

kendaraan yang dilakukan panitera yang disebabkan pemilik/ debitur tidak memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan pembayaran kredit (pinjaman/ utang piutang) 

sebagaimana kesepakatan bersama.  

Pentingnya jaminan perseorangan, dari uraian latar belakang terlihat sebagai 

bentuk tanggungjawab moral dari calon debitur, jika terjadi kredit (pinjaman/ utang 



 

 

4 

 

piutang) macet, tidak hanya debitor yang harus bertanggungjawab namun juga penjamin 

memiliki tanggungjawab. Dari pihak kredit (pinjaman/ utang piutang) adanya jaminan 

perseorang, merupakan salah satu referensi untuk mempermudah proses pencairan 

kredit (pinjaman/ utang piutang), terlebih jika penjamin tersebut memiliki latar belakang 

kredit (pinjaman/ utang piutang) yang baik (Sembiring, 2008). 

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk meneliti amar putusan 

sebagaimana yang tercantum dalam Putusan No. 25/ Pdt.G/ 2018/ PN Skt, terutama 

pada pertimbangan hakim atas hutang piutang antara nasabah dengan bank, 

petimbangan apa saja yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, 

dan bagaimana akibat hukum atas keputusan tersebut diatas. Penulis akan mengkaji 

masalah tersebut dalam bentuk penulisan hukum ini dengan judul: Proses 

Pemeriksaan Perkara Wanprestasi Dalam Utang Piutang Dan Pangajuan Eksekusi Ke 

Pengadilan Negeri Oleh Pihak Lawan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta). 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana hakim 

dalam mempertimbangkan pembuktian atas perkara utang piutang? (2) bagaimana 

hakim dalam menentukan putusan atas perkara utang piutang dan bagaimana hakim 

dalam mempertimbangkan pelaksanaan eksekusi putusan yang masih dalam status quo 

yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan negeri? (3) bagaimana akibat hukum 

setelah putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim? Tujuan penelitian ini (1) mengetahui 

pertimbangan hakim dalam pembuktian atas perkara utang piutang, (2) Mengetahui 

penentuan putusan hakim atas perkara utang piutang dan bagaimana hakim dalam 

mempertimbangkan pelaksanaan eksekusi putusan yang masih dalam status quo yang 

diajukan oleh penggugat ke pengadilan negeri, (3) Mengetahui akibat hukum setelah 

putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim. Dan manfaat penelitian ini adalah dapat 

membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para masyarakat 

yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang pada 

kesempatan lain mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis. 

2. METODE 

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yuridis empiris yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research), yang merupakan 

penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan 



 

 

5 

 

penelitian di lapangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan, 

menyusun dan menganalisa data yang diperoleh guna memecahkan masalah yang terkait 

perkara perbuatan melawan hukum atas pengajuan lelang pada barang jaminan yang 

masih berstatus quo, antara penggugat (Sdr. Evy) dengan tergugat (PT. Bank Danamon, 

Tbk.). Data pada penelitian ini yakni baik bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Setelah semuanya 

terkumpul kemudian dilakukan analisis data, adapun metode analisis data yang 

dilakukan Penulis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya 

peraturan perundang-undangan, literatur-literatr, buku yang ada hubungannya dengan 

objek penelitian ini serta yurisprudensi tentang permasalahan proses penyelesaian 

wanprestasi pembayaran kredit (pinjaman/ utang piutang) dengan agunan sertifikat, 

dipadukan dengan pendapat responden yang ada dilapangan dan selanjutnya dianalisis 

secara kualitatif untuk mencari pemecahan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pertimbangan hakim dalam pembuktian atas perkara utang piutang 

Pada penerapan hukumnya, hakim akan selalu mempertanyakan, apakah peristiwa 

konkrit tersebut dapat dicakup oleh peraturan hukum yang diterapkan, terutama pada 

saat hakim berhadapan dengan peraturan hukum yang mempunyai arti ganda ataupun 

dengan peraturan hukum yang mengandung norma kabur. 

 Beberapa hal yang menjadi analisis penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri 

Surakarta. Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan yang 

menjadi alasan majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam menolak gugatan 

Penggugat sebagai debitur. Adapun posita gugatan yang dilakukan oleh Penggugat 

sebagai debitur adalah perjanjian kredit yang dilakukan Penggugat sebagai debitur dan 

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2015, 

bahwa Penggugat sebagai debitur menerima pencairan kredit sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 

2019. Perjanjian tersebut telah diperpanjang atas kesepakatan Penggugat sebagai debitur 

dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat pada tanggal 24 Mei 2017, 

dengan jaminan dua buah sertifikat tanah atas nama Sumiyem (Ibu Kandung Penggugat 



 

 

6 

 

sebagai debitur). Sejak tanggal 27 Mei 2017 hingga saat ini Penggugat sebagai debitur 

tidak pernah lagi melakukan pembayaran kredit sebagai mana yang telah disepakati 

bersama. Dalam hal ini PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat telah 

mengirimkan surat pemberitahuan mengenai tunggakan kredit kepada Penggugat 

sebagai debitur namun tidak dipedulikan, sehingga melalui Turut Tergugat, PT. Bank 

Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat melelang tanah yang menjadi agunan/ 

jaminan kredit yang diterima oleh Penggugat sebagai debitur.  

 Bahwa dengan tidak dipenuhi prestasinya tersebut maka pada akhirnya PT. Bank 

Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat melalui Turut Tergugat di Ruang Lelang 

KPKNL Semarang, Jl. Imam Bonjol No. 1d GKN II, Lt 2 Semarang Jawa Tengah telah 

dilakukan lelang atas tanah jaminan yang telah diberikan oleh Penggugat sebagai 

debitur kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat.  

 Sebelum dilakukan pelelangan terhadap obyek sengketa, PT. Bank Danamon 

Indonesia Tbk sebagai Tergugat telah memberitahukan perihal lelang tersebut kepada 

Penggugat sebagai debitur, dan Turut Tergugat telah mengumumkan pula dalam media 

massa serta melakukan pemberitahuan kepada Penggugat sebagai debitur. 

 Berdasarkan pengakuan Penggugat sebagai debitur atas keabsahan perjanjian 

kredit dan pengikatan jaminan sebagaimana yang tercantum pada Akta Perjanjian Kredit 

Nomor : 32 tertanggal 27 Oktober 2015, Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan 

terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPPTPK/209/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, 

Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 

PPPTPK/089/2017 tertanggal 27 April 2017, Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan 

terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPPTPK/113/2017 tertanggal 24 Mei 2017, yang 

pada intinya penggugat sebagai debitur memiliki keyakinan bahwa telah terjadi lelang 

atas hak tanggungan dan Penggugat sebagai debitur tidak mendapatkan pemberitahuan/ 

peringatan bahwa kredit yang diajukan telah jatuh tempo dan akan dilakukan lelang atas 

hak tanggungan bilamana tidak segera dilakukan pembayaran kewajiban tersebut, PT. 

Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat menolak semua gugatan yang 

dilakukan Penggugat sebagai debitur, dimana PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 

sebagai Tergugat telah memberikan perpanjangan pembayaran kredit yang diterima oleh 

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat dan PT. Bank Danamon Indonesia 

Tbk sebagai Tergugat telah memberikan surat pemberiatahuan kepada Penggugat 
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sebagai debitur dengan layak, sebagai peringatan atas kesepakatan perjanjian kredit 

yang disepekati bersama. Selanjutnya Turut Tergugat juga menolak seluruh dalil 

gugatan Penggugat sebagai debitur, kecuali bahwa Turut Tergugat tidak menerima surat 

permohonan lelang eksekusi. Sebelum pelaksanaan lelang, Turut Tergugat juga telah 

mengumumkan pelaksanaan lelang di surat kabar. 

 Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis berpendapat bahwa PT. 

Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat telah beritikad baik memberikan 

kesempatan kepada Penggugat sebagai debitur untuk membayar kreditnya kepada PT. 

Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat yakni selama Surat Peringatan I sampai 

dengan Surat  Peringatan ke III dan sampai pada surat pemberitahuan lelang, dengan 

demikian PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat telah memberikan 

tenggang waktu selama 17 (tujuh belas) bulan dan hal tersebut tidak dimanfaatkan 

secara baik oleh Penggugat sebagai debitur. 

 Majelis hakim menimbang bahwa karena tidak ada upaya dari Penggugat 

sebagai debitur untuk memenuhi prestasinya serta jaminan yang diberikan kepada PT. 

Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat telah diikat dengan hak tanggungan, 

maka PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat sebagai Pemegang Hak 

Tanggungan berhak melakukan eksekusi lelang terhadap jaminan kredit obyek perkara. 

3.2 Penentuan putusan hakim atas perkara utang piutang dan pertimbangan 

hakim dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang masih dalam status quo yang 

diajukan oleh penggugat sebagai debitur ke pengadilan negeri 

Dalam hukum acara perdata, untuk memenangkan antara pihak yang berperkara tidak 

perlu adanya keyakinan hakim, yang penting adanya alat-alat bukti yang sah dan 

berdasar alat-alat bukti tersebut majlis hakim akan mengambil keputusan siapa yang 

menang dan siapa yang kalah, dengan kata lain dalam hukum acara perdata cukup 

dengan kebenaran formil saja.  Merupakan suatu asas bahwa barang siapa yang 

mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya. sepintas lalu asas tersebut kelihatannya 

sangat mudah, sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sangat sukar untuk 

menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kuwajiban untuk membuktikan 

sesuatu, sebagai patokan dapat dikemukakan bahwa hendaknya tidak hanya satu pihak 

saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus perkasus 

(masalah permasalah). Dalam praktik terdapat satu alat bukti lagi yang sering 
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dipergunakan yaitu “pengetahuan hakim”, yang dimaksud dengan pengetahuan hakim 

adalah keadaan yang diketahui langsung oleh majlis hakim dalam persidangan. 

Berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim menimbang kelengkapan dokumen-

dokumen yang telah diajukan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat, 

Pengakuan Penggugat sebagai debitur atas keabsahan perjanjian kredit dan pengikatan 

jaminan sebagaimana yang tercantum pada Akta Perjanjian Kredit Nomor : 32 

tertanggal 27 Oktober 2015, Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian 

Kredit Nomor : PPPTPK/209/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, Perjanjian 

Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPPTPK/089/2017 

tertanggal 27 April 2017, Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian 

Kredit Nomor : PPPTPK/113/2017 tertanggal 24 Mei 2017, kepada Turut Tergugat 

sudah sesuai dengan syarat dalam pasal 6 angka 5PER-03/KN/2010. Setelah melihat 

kelengkapan berkas yang diajukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai 

Tergugat, Turut Tergugat pun telah memberitahukan kepada Penggugat sebagai debitur 

perihal pelaksanaan lelang, maka dengan demikian lelang eksekusi hak tanggungan 

dalam perkara a quo menurut juga telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang 

diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Peraturan 

Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 pasal 6 angka 5. 

Menurut penulis hakim kurang cermat dalam menimbang kelengkapan 

dokumen-dokumen yang telah diajukan di pengadilan sebagai bukti-bukti tertulis/ surat, 

karena berdasarkan fakta bukti-bukti yang telah diajukan Turut Tergugat di persidangan 

tersebut belum memenuhi kelengkapan sebagai syarat untuk dapat dilaksanakannya 

pelelangan, terbukti Turut Tergugat maupun PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai 

Tergugat tidak dapat mengajukan bukti berupa salinan/ fotokopi perincian hutang/ 

jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi, sesuai dengan Pasal 6 angka 5 PER-

03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.   

Menurut penulis majelis hakim dalam pertimbangannya telah sesuai, karena 

Peraturan Menteri Keuangan No. 31 tahun 2005 adalah mengatur mengenai 

Penghapusan Piutang Negara dan Daerah, yang tidak ada kaitannya dengan hutang 

Penggugat sebagai debitur kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat 

sebab PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat yakni PT. Bank Danamon. 

Tbk., bukanlah perusahaan negara atau perusahaan daerah, sehingga oleh karena itu 
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tidak dapat digunakan sebagai dasar/ posita untuk mengajukan petitum selain itu pula 

Penggugat sebagai debitur tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang berkaitan 

dengan petitum ini, maka dengan demikian  sudah selayaknya gugatan Penggugat 

sebagai debitur untuk ditolak.  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim, memutuskan menolak 

seluruh gugatan Penggugat sebagai debitur, dan memutuskan bahwa lelang atas jaminan 

yang dberikan Penggugat sebagai debitur, berdasarkan akta perjanjian yang telah 

disepakati kedua belah pihak, dan dapat dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia 

Tbk sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, atau saluran hukum lainnya agar kewajiban 

hutang Penggugat sebagai debitur tidak semakin besar atau membengkak jumlahnya, 

yang mana berdasarkan fakta bersidangan hingga saat ini tidaklah diberikan tanggapan/ 

itikad  baik untuk dilakukan penyelesaian kredit oleh Penggugat sebagai debitur kepada 

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat. 

3.3 Akibat hukum setelah putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim 

Adanya gugatan yang diajukan oleh debitor atas upaya pembatalan pelelangan objek 

hak tanggungan di pengadilan negeri maka sangat mungkin putusan hakim menyatakan 

menerima atau menolak gugatan perlawanan pembatalan lelang tersebut, tentu saja 

kedua kemungkinan tersebut akan menimbulkan dua akibat hukum yang berbeda pula. 

Perlawanan pembatalan lelang apabila dinyatakan tidak dapat diterima atau 

ditolak sesuai dengan ketentuan pasal 224 HIR putusan ini berakibat dapat 

dijalankannya kembali pelelangan oleh badan yang berwenang dalam perkara Nomor 

25/Pdt.G/2018/PN. Ska. adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) di Semarang dengan disertai dengan surat penetapan dari pengadilan 

berdasarkan permohonan dari PT. Bank Danamon Tbk. Hal tersebut dapat dilakukan 

setelah tidak ada upaya hukum dari Penggugat sebagai debitur sehingga putusan 

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. 

Berbeda halnya apabila suatu perlawanan pembatalan lelang dinyatakan 

diterima. Suatu pelelangan umum atas objek hak tanggungan, proses pelelangan tetap 

dapat dibatalkan meskipun objek lelang, dalam hal ini adalah tanah beserta banggunan 

telah terjual kepada pembeli lelang. Pembatalan lelang tetap dapat dilakukan dengan 

penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun dalam 

sertifikat hak tanggungan itu sendiri memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan 
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Ketuhanan yang Maha Esa” sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Undang-undang nomor 4 

tahun1996 tentang Hak Tanggungan, yang berarti memiliki kekuatan eksekutorial. 

Seiring dengan dibatalkannya pelelangan oleh pemilik objek hak tanggungan tentu saja 

akan menimbulkan akibat hukum baru bagi pemegang sertifikat hak tanggungan/ 

kreditor, pembeli lelang, maupun pemilik tanah dan banggunan/debitor yang dibebani 

hak tanggungan dimaksud. 

Dalam perkara Nomor 25/Pdt. G/2018/PN.Ska., maka seluruh gugatan yang 

dilakukan oleh Penggugat sebagai debitur ditolak dan membebankan seluruh biaya 

perkara kepada Penggugat sebagai debitur. Sehingga dari putusan tersebut maka lelang 

dan hasil lelang akan diberikan kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai 

Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kredit yang dimiliki Penggugat 

sebagai debitur. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Pertimbangan hakim dalam pembuktian atas perkara utang piutang 

Hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas 

fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. 

Adapun posita gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai debitur 

adalah perjanjian kredit yang dilakukan Penggugat sebagai debitur dan PT. Bank 

Danamon Indonesia Tbk, sebagai Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2015, 

bahwa Penggugat sebagai debitur menerima pencairan kredit sebesar Rp. 

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 

Oktober 2019.  

Berdasarkan, pengakuan Penggugat sebagai debitur atas keabsahan 

perjanjian kredit dan pengikatan jaminan sebagaimana yang tercantum pada 

Akta Perjanjian Kredit Nomor : 32 tertanggal 27 Oktober 2015, Perjanjian 

Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 

PPPTPK/209/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, Perjanjian Perpanjangan dan 

Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPPTPK/089/2017 tertanggal 27 
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April 2017, Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit 

Nomor : PPPTPK/113/2017 tertanggal 24 Mei 2017, PT. Bank Danamon 

Indonesia Tbk, sebagai Tergugat menolak semua gugatan yang dilakukan 

Penggugat sebagai debitur, dimana PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, sebagai 

Tergugat telah memberikan perpanjangan pembayaran kredit yang diterima oleh 

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, sebagai Tergugat telah memberikan surat 

pemberitahuan kepada Penggugat sebagai debitur dengan layak, sebagai 

peringatan atas kesepakatan perjanjian kredit yang disepekati bersama. 

Selanjutnya Turut Tergugat juga menolak seluruh dalil gugatan Penggugat 

sebagai debitur, kecuali bahwa Turut Tergugat tidak menerima surat 

permohonan lelang eksekusi. Sebelum pelaksanaan lelang, Turut Tergugat juga 

telah mengumumkan pelaksanaan lelang di surat kabar. 

Majelis hakim menimbang bahwa karena tidak ada upaya dari Penggugat 

sebagai debitur untuk memenuhi prestasinya serta jaminan yang diberikan 

kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, sebagai Tergugat telah diikat dengan 

hak tanggungan, maka PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, sebagai Tergugat 

sebagai Pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan eksekusi lelang terhadap 

jaminan kredit obyek perkara. 

4.1.2 Penentuan putusan hakim atas perkara utang piutang dan pertimbangan hakim 

dalam pelaksanaan eksekusi putusan yang masih dalam status quo yang diajukan 

oleh penggugat sebagai debitur ke pengadilan negeri 

Berdasarkan kelengkapan dokumen-dokumen yang telah diajukan PT. Bank 

Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat, Pengakuan Penggugat sebagai 

debitur atas keabsahan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan sebagaimana 

yang tercantum pada Akta Perjanjian Kredit Nomor : 32 tertanggal 27 Oktober 

2015, Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit 

Nomor: PPPTPK/209/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, Perjanjian 

Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 

PPPTPK/089/2017 tertanggal 27 April 2017, Perjanjian Perpanjangan dan 

Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPPTPK/113/2017 tertanggal 24 

Mei 2017, kepada Turut Tergugat sudah sesuai dengan syarat dalam pasal 6 

angka 5PER-03/KN/2010. Setelah melihat kelengkapan berkas yang diajukan 
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oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat, Turut Tergugat pun 

telah memberitahukan kepada Penggugat sebagai debitur perihal pelaksanaan 

lelang, maka dengan demikian lelang eksekusi hak tanggungan dalam perkara a 

quo menurut juga telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur. 

Majelis Hakim, memutuskan menolak seluruh gugatan Penggugat 

sebagai debitur, dan memutuskan bahwa lelang atas jaminan yang dberikan 

Penggugat sebagai debitur, berdasarkan akta perjanjian yang telah disepakati 

kedua belah pihak (Akta Perjanjian Kredit Nomor : 32 tertanggal 27 Oktober 

2015, Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit 

Nomor: PPPTPK/209/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, Perjanjian 

Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 

PPPTPK/089/2017 tertanggal 27 April 2017, Perjanjian Perpanjangan dan 

Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPPTPK/113/2017 tertanggal 24 

Mei 2017), dan dapat dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai 

Tergugat dan Turut Tergugat, agar kewajiban hutang Penggugat sebagai debitur 

tidak semakin besar atau membengkak jumlahnya, berdasarkan fakta 

bersidangan hingga saat ini tidaklah diberikan tanggapan/ itikad  baik untuk 

dilakukan penyelesaian kredit oleh Penggugat sebagai debitur kepada PT. Bank 

Danamon Indonesia Tbk sebagai Tergugat. 

4.1.3 Akibat hukum setelah putusan tersebut dijatuhkan oleh hakim 

Suatu putusan hakim pada suatu waktu menjadi suatu putusan yang pasti dan 

tetap, suatu putusan tidak dapat ditarik kembali, apabila tidak ada kemungkinan 

lagi untuk memeriksa kembali putusan itu pada instansi pengadilan selanjutnya. 

Apabila terhadap suatu putusan hakim tidak ada kemungkinan untuk melawan 

(verzet) atau untuk mohon banding dan kasasi, maka putusan itu menjadi pasti 

dan tetap dan putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dan mengikat 

(Salim HS, 2005). 

Perlawanan pembatalan lelang apabila dinyatakan tidak dapat diterima 

atau ditolak sesuai dengan ketentuan pasal 224 HIR putusan ini berakibat dapat 

dijalankannya kembali pelelangan oleh badan yang berwenang dalam perkara 

Nomor 25/Pdt.G/2018/PN. Ska. adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) di Semarang dengan disertai dengan surat penetapan dari 
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pengadilan berdasarkan permohonan dari PT. Bank Danamon Tbk. Hal tersebut 

dapat dilakukan setelah tidak ada upaya hukum dari Penggugat sebagai debitur 

sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. 

Dalam perkara Nomor 25/Pdt. G/2018/PN.Ska., seluruh gugatan yang 

dilakukan oleh Penggugat sebagai debitur ditolak dan membebankan seluruh 

biaya perkara kepada Penggugat sebagai debitur. Sehingga dari putusan tersebut 

maka lelang dan hasil lelang akan diberikan kepada PT. Bank Danamon 

Indonesia Tbk, sebagai Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran 

kredit yang dimiliki Penggugat sebagai debitur. 

4.2 Saran 

Kepada sebagai penerima debitur, yang menerima kredit, diharapkan memperhatikan 

pasal-pasal yang tercantum pada perjanjian tersebut, terutama yang berkenaan dengan 

kewajiban yang harus dilakukan serta berkenaan dengan hak kreditur, pemberi kredit, 

terhadap hak tanggungan yang menjadi jaminan pemberian kredit, jika terjadi 

keterlambatan dalam pembayaran angsuran atau debitur tidak dapat menyelesaikan 

kewajibannya. 

Majelis hakim dalam memutus perkara khususnya dalam hal ini adalah perkara 

perdata harus memiliki keyakinan dan mempertimbangkan tentang pembuktian yang 

dihadirkan di persidangan oleh para pihak yang berperkara, sehingga dapat memutus 

perkara berdasar atas alasan-alasan yang jelas mengenai hukumnya dan dapat memutus 

berdasar keadilan berKetuhanan Yang Maha Esa. 
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