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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Seiring perkembangan zaman yang pesat secara tidak langsung 

sangat mempengaruhi kebutuhan Manusia, dengan bertambahnya populasi 

manusia serta bertumbuh pula daya bertambahnya kebutuhanya terutama 

dalam memenuhi kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan. Disamping itu 

kebutuhan akan jangka panjang juga merupakan salah satu hal yang sangat 

penting juga karena dengan mempersiapkan kebutuhan dimasa yang akan 

mendatang merupakan tujuan utama Manusia dalam bertahan hidup untuk 

generasi-generasi selanjutnya. 

 Dalam pemenuhan kebutuhan terutama untuk jangka panjang 

tersebut tidak jarang setiap orang bersinggungan dengan Bank sebagai 

lembaga pembiayaan atau penyedia Dana karena hal tersebut dirasa 

merupakan Hal paling efektif yang bisa diperoleh sebagai Modal awal 

untuk melakukan suatu Usaha. Maka dari aktivitas tersebut akan 

menimbulkan suatu perjanjian yang harus ditaati oleh pihak yang 

bersangkutan yakni pihak Debitur yakni masyarakat yang meminjam Dana 

serta Kreditur yakni pihak penyedia dana, namun hal tersebut tidak serta 

merta pihak penyedia dana memberikan pinjaman secara Cuma-Cuma 

namun menggunakan jaminan sebagai alternatif apabila terjadi suatu hal 

diluar rencana. 
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 Kegiatan pinjam-meminjam antara Kreditur dengan Debitur atau  

Perjanjian Kredit tersebut pada umumnya salah satu instansi paling 

berperan didalamnya ialah Perbankan karena pada dasarnya Bank ialah 

badan usaha berfungsi sebagai jasa penyimpanan, yakni denganprosedur 

penarikan atas suatu permintaan baik dengan Cek, transfer dana 

elektronikmauapun menyalurkan kredit yang mana bersifat komersial 

(Rose dan Hudgins,2010). Apostolik,R er,al(2009) mengklasifikasikann 

kegiatan bank pada umumnnya yakni (1) Koleksi Deposito, yakni bisa 

berbentuk giro, tabungan maupun deposito berjangka yang dihimpun dari 

masyarakat,(2) Layanan Pembayaran, merupakan jasa keuangan yakni 

yakni lalu lintas pembayaran atau dengan kata lain proses transfer uang (3) 

Pinjaman Berjaminan, merupakan penyaluran dana kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit. Disamping itu, salah satu fungsi perbankan ialah 

intermediasi keuangan, atau dengan kata lain proses pembelian dana 

surplus baik dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, yang 

mana dana tersebut akan dialirkan ke unit-unit ekonomi yang sedang 

dalam keadaan defisit. Fungsi perantara keuangan ada yakni karena akibat 

dari tidak terjangkaunya biaya pengawasan, biaya pemenuhan jangka 

pendek serta resiko harga yang diakibatkan oleh berbagai asimetris 

informasi antara pemilik dana maupun dengan perusahan sebagai 

pengguna dana maka dari itu dibutuhkanlah pihak perantara yang mampu 

mengakomodirkebutuhan kedua belah pihak (Saunders, 2008). seperti 

yang ada pada tulisan, Saunders (2008) mengemukakan bahwa 
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kegunaanserta. peranan perantara keuangan yaitu: (1)Berfungsi sebagai 

Broker , (2)Berfungsi sebagai Perubah Aset, (3)Ditugaskan untuk berperan 

sebagai Pengawas, (4)Berperan sebagai Produsen informasi.
1
 

 Dalam pemberian Kredit baik pada Bank Konvensional maupun 

syariah tidak lepas dari analisis Kredit sebelum diberikanya Kredit tersebut, 

proses analisis atau memperhitungkan suatu Permohonan Peminjamant 

tersebut diajukan kepada Calon debitur  untukmeyakinkan kepada pihak 

Bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut cukup layak 

(feasible). Dikenal dengan istilah 5C dalam Penganalisisan Pemberian 

Kreditatau dikenal juga prinsip 5C yakni suatu prinsip lama yang masih 

digunakan hingga saat iniyakni untuk Patokan dalam pemberian suatu 

kredit.. Adapun prinsip 5C tersebut adalah: 

1. Character / Karakteratau watak berhubungan dengan itikad atau 

ketulusan yang baik untuk melaksanakan kewajibanya. 

2. Capacity / Kapasistas/ Kemampuan, berketerkaitan dengan kapasitas 

/ daya untuk membayar calon nasabah debitur. 

3. Capital / Aset Modalberketerkaitan dengan struktur modal yang 

dimiliki nasabah. 

4. Collateral / Jaminan yakniberketerkaitan dengan agunan/jaminan. 

5. Condition of Economy / Kondisi Ekomoniberkaitan dengan prospek 

bisnis nasabah.
2
 

                                                                   
1
 Renniwaty Siringoringo, KARAKTERISTIK DAN FUNGSI INTERMEDIASIPERBANKAN 

2
Dr.Drs.Abd.Shomad,S.H.,M.H., 2017. HUKUM ISLAM : Penormaan Prinsip Syariah Dalam 

Hukum Indonesia. Jakarta : Kencana, hlm. 184-185 
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  Dari 5(lima) prinsip tersebut salah satu hal yang paling 

menentukan ialah Collateral karenaRisiko Perkreditan tersebut berkaitan 

problem seperti degree of risk. Di sini yang paling dicermati ialah pada 

situasi yang terjelek yaitu pada saat credit tersebut tidak terbayari atau 

angsuran peminjaman yang tidak dibayarkan. Hal ini berkaitan dengan 

problem seperti waktu pemberian credit yang mengakibatkan munculnya 

tingkat risk yang timbul, maka dari itu keakuratan waktu dalam proses 

pengecuran kredit sangatlah diharapkan oleh para pebisnis. Pemberian 

credit yang lama tersebut tak terlepas dari berbagai problem seperti 

berkaitan dengan riset dan analisis apakah credit tersebut pantas diberikan 

dan ukuran kelayakannya seberapa jauh untuk pantas dibayarkan. Jadi salah 

satu bagian yang penting untuk dicermati ialah sisi risk risiko ini sendiri, 

sehingga dengan begitu muncullah oppurtunity jaminan (Collateral) dalam 

pemberian kredit
3
 

  Dalam Kegiatan Perkreditan salah satu hal yang paling 

diperhatikan ialah tidak lain tidak bukan yakni dengan diserahkanya 

Jaminan Peminjaman yang dilakukan Peminjam/Debitur terhadap Pemberi 

Pinjaman/Kreditur, yang mana bisa berbentuk Jaminan Kebendaan maupun 

Janji Penannggungan hutang dengan kata lain ialah Jaminan Perrorangan. 

Dengan diberikanya Jaminan kebendaan tersebut sehingga 

pemegang/pemilik jaminan memiliki Hak Kebendaan terhadap Jaminan 

yang diserahkan padanya. Jaminan kebendaan merupakan Suatu Hak 

                                                                   
3
Kriyoto., 2018 .MANAJEMEN KEUANGAN KONSEP & IMPLEMENTASI. Malang : Tim UB 

Press, hlm 111 
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Mutlak atas objek baik bergerak maupun tidak sebagai jaminan yang 

diperuntukan untuk sebagai jaminan utang kepada kreditur, yang mana 

dapat dipertahankan terhadap siapapun benda itu berada (Droit de suite) 

serta dapat dialihkan. Jaminan kebendaan tersebut lahir dan bersumber 

akibat perjanjian utang-piutang tersebut antara lain berupa Jaminan Hak 

Tanggungan.
4
 

  Peraturan mengenai Hak Tanggungan sendiri awalnya telah di atur 

didalam undang-undang No. 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria, atau biasa disebut denganUndang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA), yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, yang 

mana peraturan tersebut pada tahun 1996 bulan april tanggal 4, diganti 

dengan undang-undang no 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Bewserta benda-benda yang berkaitan Dengan Tanah atau disebut 

juga Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT). dengan di undangkanya 

UUHT tersebut sedikit memberikan kejelasan terhadap kalangan Perbankan 

dan dunia usaha salah satunya dengan dihapuskanya Hipotik yang penuh 

dengan ketidakpastian.
5
 

  Dengan diberlakukanya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) 

Nomor 4 Tahun 1996, diperjelas pada Pasal 29, dengan diberlakunya 

undang-undang ini, kepentingan mengenai Hipotik diatur dalam Buku II 

                                                                   
4
Alvin Dhady Rajawali Perkasa,“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN EKSEKUSI HAK  

TANGGUNGAN MELALUI PENGADILAN NEGERI”, Skripsi Fakultas Hukum, UMS, 2017, 

Hlm. 2. 
5
Sutan Remy Sjahdeini., 1996. HAK TANGGUNGAN : ASAS-ASAS, KETENTUAN-

KETENTUAN POKOK DAN MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI OLEH 

PERBANKAN. Surabaya: Airlangga University Press, hlm vii 
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KUHPerdata dan Credietverband sebagaimana tersebut dalam staatsblad 

1908-542 yang mana telah digantikan denganstaatsblad 1937-190, selama 

Hak Tanggungan atas tanah dinyatak sudah tidak berlaku dan digantikan 

dengan UUHT.
6
 

 Dengan berlakunya undang-undang Hak Tanggungan tersebut para 

Kreditur pemilik Hak Tanggungan memiliki Hak dalam pelaksanaan 

Eksekusi apabila Debitur tidak dapat melaksanakan Prestasi atau 

Wanprestasi, yakni pada pasal 20 tepatnya ayat (1) huruf a serta b Undang-

undang Hak Tanggungan, yang mana Eksekusi kepemilikan jaminan 

mengenai Hak Tanggungan tersebut dapat dilalui dengan 3 (tiga) cara, 

antara lain: (1) Parate Executie / hukum prosedural penyitaan praktis; (2) 

Title Executorial; dan (3) Penjualan di bawah tangan. Dari ketiga eksekusi 

tersebut memiliki perbedaan penerapan dalam prosedur pelaksanaannya, 

dalam hal penelitian ini penulis membatasi pembahasan yakni khususnya 

pada “Parate Executie” yang mana dasar dari Eksekusi tersebut bisa 

dibilang ialah Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) hurud a UUHT.Kemudahan 

menggunakan sarana Pasal 6 UUHT yang berbunyi “Apabila debitor 

cidera janji. pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut”dapat dilihat dari pasal tersebut suatu pelaksanaan 

eksekusi objek Hak Tanggungan dilakukan melalui pelelangan umum, 

                                                                   
6
Rumawi, S.H.i., M.H.,2014, “PRINSIP PELELANGAN OBYEK HAK TANGGUNGAN 

SECARA PARATE EXCETUIE AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN 

KREDIT”.JURNAL RECHTENS, Vol. 3, No. 1, Maret 2014, hlm 71 
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dalam hal ini tanpa harus meminta atau menunggu adanya putusan dari 

Ketua Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan tetap
7
. Berdasarkan dari 

latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka judul penelitian yang 

akan saya angkat ialah “EKSEKUSI TERHADAP PERMOHONAN 

PELAKSANAAN LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN OLEH 

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN 

LELANGSTUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.180/Pdt.G/G/ 

2016/PN/Skt  ” . 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan dia atas, 

penulis menyusun rumusan masalah untuk mengkaji lebih jelas, rinci, dan 

terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apa saja Hambatan yang di hadapi dalam proses pelaksanaan Eksekusi 

Hak Tanggungan melalui bantuan Lembaga Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Studi Kasus   Putusan 

Nomor.180/Pdt.G/G/2016/PN/Skt? 

2. Apakebijakan yang diberlakukan dalam mengatasi hambatan yang 

mucul guna menyelesaikan proses Eksekusi Hak Tanggungan melalui 

bantuan Lembaga Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara dan Lelang 

(KPKNL)? 

                                                                   
7
Dr.H.R.M.Anton Suyatno, S.H.,M.Hum.,2018.KEPASTIAN HUKUM DALAM 

PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN 

TANPA PROSES GUGATAN PENGADILAN. Jakarta:KENCANA, hlm.19 
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C. Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian yang baik ialah pada dasarnya memiliki suatu 

Tujuan dalam penulisanya berdasarkan Latar Belakang Masalah. Berikut 

merupakan tujuan yang harapanya bisa dicapai oleh penulis dari hasil 

Penelitian ini yakni : 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui apa saja Hambatan dalam Eksekusi Jaminan 

Hak Tanggungan yang di ajukan di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). 

b. Untuk mengetahui Solusi atas Hambatan-hambatan yang terjadi 

selama Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan yang diajukan oleh 

Kreditur pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL). 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk Menambah, memperluas sertasarana pengaplikasian 

pengetauhan dan wawasan penulis mengenai Prosedur Pelaksanaan 

Eksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Kreditur kepada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

b. Untuk menyempurnakan persyaratan guna mencapai gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian  

  Suatu penelitian Hukum yang bernilai ialah dilihat apakah 

penelitian tersebut memiliki manfaat yang berguna baik untuk 
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perkembangan ilmu hukum pada umumnya maupun pada kehidupan 

sehari-hari untuk menyikapi perkembangan ilmu hukum tersebut, maka 

besar maupun kecilnya suatu manfaatpenelitian tersebut secara tidak 

langsung menjadi penentu suatu kelayakan penelitian itu. Adapun manfaat 

dari penelitian ini yang penulis harapkan ialah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bermanfaat keberlangsungan ilmu pengetahuan yang terus 

berkembang baik ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu 

hukum pada khususnya terutama pada Hukum Perdata; 

b. Menambah serta memperluas bahan refrensi di bidang Hukum 

Perdata maupun Hukum Acara Perdata sebagai anjuran serta tolak 

ukur bagi penelitan sejenis berikutnya; 

c. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan Kontribusi 

yang berguna serta bermanfaat terhadap bidang Hukum Perdata 

maupun Hukum Acara Perdata sebagai acuan dalam melaksanakan 

Eksekusi Hak Tanggungan Non-Pengadilan akibat permasalahan 

utang-piutang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil Penelitian ini dapat menjawab mengenai permasalahan 

yang diteliti tersebut; 

b. Hasil Penelitian ini sebai wadah penulis untuk 

mengembangkan pemikiran pranalar, pola pikir ilmiah serta 
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kemampuan penerapan ilmu yang telah diperoleh selama 

perkuliahan bagi penulis; 

c. Hasil dari Penelitian dan penulisan hukum ini dapat dijadikan 

bahan ilmiah sebagai pertimbangan dalam penulisan atau 

penelitian yang lebih lanjut di masa mendatang. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran memuat uraian tentang konsep serta teori 

yang mana bersumber pada literatur serta refrensi yang berfungsi sebagai 

arahan atau panduan bagi penulis dalam memahami masalah yang di teliti 

tersebut
8
. Berikut uraian terperinci mengenai kerangka penulisan mengenai 

Penelitian ini secara umum: 

 

  

                                                                   
8
 Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2020, Pedoman Penyususnan Skripsi, Surakarta : 

FH UMS hlm 33-34. 
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Suatu Perjanjian pada dasarnya lahir 

karena adanya suatu perikatan yang mana 

hal tersebut diatur dalam Pasal 1233 BW 

suatu kesepakatan atau perikatan lahir 

yang dilakukan oleh para pihak kreditur 

dan debitur menimbulkan perjanjian 

jaminan 

“Jaminan Kebendaan” 

diatur dalam Pasal 1131 

KUHPerdata 

“Jaminan Perorangan” 

diatur dalam Pasal 1820 

KUHPerdata 

Gambar 1. Skema Penelitian 

 

 

 

Gadai (Pasal 

1150 s/d 1160 

KUHPerdata) 

Hipotik Kapal 

( Pasal 1162 

KUHPerdata) 

Hak Tanggungan 

( UUHT No 4 Tahun 

1996 ) 

Dilaksanakan 

hingga 

Perjanjian 

selesai tanpa ada 

Wanprestasi 

Adanya Cidera Janji oleh 

Debitur / Wanprestasi (Pasal 

6 UUHT) 

Title Executorial 
Parate Executie 

Penjualan di bawah 

tangan 

KPKNL (Tempat 

dilaksanakanya Lelang Hak 

Tanggungan) 
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 Salah satu cara manusia untuk mewujudkan berbagai 

kepentinganya dalam bermasyarakat yang mana salah satunya ialah 

dengan diadakanya suatu perjanjian atau perikatan hal tersebut diatur pada 

Pasal 1233 B.W., yakni suatu perikatan itu sendiri bersumber pada suatu 

aturan perundangan atau pada perjanjian. Dari perspektif kehidupan sosial, 

suatu perikatan atau perjanjian yang lahir pada umumnya berasal dari 

kesepakatan para pihak untuk sama-sama setuju untuk membuat atau 

melahirkan kesepakatan yang akhirnya mengikat para pihak tersebut.
9
 

 Dalam suatu kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh debitur 

dengan kreditur (bank) pada umumnya menimbulkan Perjanjian Jaminan 

yang mana berdasarkan jenisnya, jaminan dibagi menjadi 2 (dua ) kategori 

yakni jaminan kebendaan serta perorangan. Jaminan perorangan  

merupakan jaminan yang mana berupa komitmen yang diberikan oleh 

pihak ketiga untuk memastikan terpenuhinya kewajiban debitur kepada 

debitur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur yang mana diatur dalam 

Pasal 1820-1850 B.W. Sedangkan jaminan kebendaan ialah jaminan yang 

mana sebagian harta debitur maupun pihak ketiga yang dipisahkan sebagai 

agunan berupa aset untuk memastikan bahwa kewajiban debitur terpenuhi 

secara keseluruhan. Jaminan kebendaan berdasarkan sifatnya terbagi 

menjadi ; (1) Benda berwujud berupa benda bergerak maupun tidak 

                                                                   
9
Dr. Herowati Poesoko, SH., MH., 2007., PARATE EXECUTIE OBYEK HAK TANGGUNGAN 

(Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT).,Yogyakarta: LaksBan 

PRESSindo,hlm 31. 
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sebagai Jaminan;  (2) Jaminaan dengan benda tidak berwujud, yang mana 

dapat berupa hak tagih/pengambilalihan.
10

  

 Pada pokok pembahasan penelitian ini penulis membatasi 

Kerangka pemikiran yakni mengenai Jaminan Kebendaan berupa Hak 

Tanggungan yang mana aturanya terdapat pada Undang-Undang No. 4 

Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda. 

Aturan tentang subjek Hak Tanggungan diatur pada pasal 

8(delapan)hingga 9(sembilan) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang hak tanggungan  terlihat dari pasal tersebut baik pemberi maupun 

pemegang atau debitur dengan kreditur dapat menjadi subjek hukum 

dalam pembebannya. Tolak ukur pihak yaang berwenang untuk melakukan 

perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan ialah berdasarkan 

pemberi hak tanggunganya yakni baik Perorangan maupun badan 

hukum.
11

 disebutkan pada pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 4 

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan disebutkan juga bahwa “Pemberian 

Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak 

Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan 

di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-

piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan 

utang tersebut”. 

 Pada Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan umumnya melekat 

2(dua) Prinsi yakni prinsip “Doit de Suite” dan Prinsip “Droit de 

                                                                   
10

Ibid hlm 33-34 
11

Putri Ayi Winarsari, S.H., M.H., M.Kn., HUKUM JAMINAN DI INDONESIA (Perkembangan 

Pendaftaran Jaminan Secara Elektronika).,Surabaya:CV. Jakad Media Publishing,hlm 132. 
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Preference” yang mana Prinsip “Doit de Suite” diatur dalam Pasal 7 

UUHT  mengatakan bahwa pada dasarnya hak tanggungan tersebut 

memiliki sifat yakni tetap mengikuti ditangan siapa saja objek itu berada. 

Hal tersebut yang membuat pemegang hak tanggungan memiliki Jaminan 

khusus sebagai kepentinganya. Meskipun terjadi pemindahan tangan 

kepemilikan , kreditur tetap memiliki kewenangan untuk melakukan 

eksekusi, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.
12

 

 Sedangkan prinsip “Droit de Preference”pada dasarnya prinsip ini 

mengandung bahwa Kreditu yang memiliki hak jaminan kebendaan 

memiliki prioritas terhadap hak jaminan tersebut dibanding kreditur 

lainnya seperti yang diatur dalam Buku II BW yang berisi mengenai aturan 

dasar tentang jaminan yang ada pada UUHT. Dalam BW Pasal 1133 ayat 

(1) dikatakan bahwa prioritas debitur berasal dari Hak istimewa , hak 

gadai serta hipotik. Dengan kata lain mengutamakan kreditur tertentu 

diatas kreditur lain berarti kreditu pemegang hak tanggungan berhak untuk 

menjual jaminan hak tanggungan milik debitur sebagai pemberi hak 

tanggungan yang wanprestasi melalui pelelangan umum berdasarkan 

peraturan perundang-undangan terkait, dengan memiliki prioritas 

dibandingkan kreditur lainnya.
13

 

 Pada praktik dilapangan tidak semua Perjanjian Utang-Piutang 

berjalan dengan lancar tidak jarang Debitur Cidera Janji atau Wanprestasi 

dikarenakan berbagai latar belakang maka dari itu dengan di Undangkanya 

                                                                   
12

Ronald saija dan Roger F.X.V.Letsoin,2016.,Buku Ajar HUKUM 

PERDATA.,Yogyakarta:Deepublish,hlm 63. 
13

Ibid hlm 64-65 
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Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996 memberikan 

kemudahan dalam pelaksanaan Eksekusi atas benda jaminan hak 

tanggungan yang diatur pada Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b, yakni 

terdapat 3(tiga) cara antara lain ialah“Parate Executie” , Penjualan 

dibawah tangan, serta Titel Eksekutorial. Pada Peneletian ini Penulis 

membatasi pembahasan mengenai pokok Eksekusi yakni menggunakan 

“Parate Executie” secara umum Eksekusi menggunakan sistim ini 

merupakan Eksekusi secara langsung tanpa Menggunakan Putusan 

Pengadilan sebagai dasar untuk Eksekusi melalui Lembaga Lelang dalam 

hal ini ialah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL). Maka dari itu dengan diberikan aturan mengenai Eksekusi 

tanpa Melewati Proses Pengadilan tersebut kita lihat apakah hal tersebut 

efektif serta seperti apa Proses serta Hambatan apabila melalui KPKNL 

tersebut. 

F. Metode Penelitian 

 Penelitian Hukum ialah suatu penilitian dengan kajian objek 

hukum, baik sebagai suatu ilmu maupun aturan dogmatis maupun yang 

berkaitan dengan perilaku dalam bermasyarakat. Penelitian hukum secara 

garis besar  ialah suatu tindakan ilmiah yang memiliki tujuan untuk 

mempelajari satu maupun beberapa fenomena hukum tertentu yang 

didasarkan atas metode,sistem serta gagasan tertentu melalui analisis,yang 

dimaksudkan untuk mendalami tentang fakta hukum tersebut untuk 

mencari solusi mengenai berbagai masalah berdasarkan gejala yang timbul.  
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Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum 

ini adalah sebagaiberikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis disini ialah Penilitian 

Hukum YuridisNormative. Penelitian ini pada dasarnya dikonsepkan 

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in 

books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.
14

 

Menurut  Peter Mahmu Marzuki penelitian hukum normative pada 

dasarnya mengacu pada bahan pustaka serta data sekunder sebagai 

pokok yang diteliti yang berfungsi untuk menemukan kebenaran 

terhadap aturan hukum maupun norma hukum untuk menemukan 

pokok utama yakni konsistensi sesuatu yang hendak diteliti tersebut.
15

 

2. Metode Pendekatan 

 Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian kali karena 

didasarkan dari Jenis Penelitian yang menggunakan Penelitian Yuridis 

Normative maka Pendekatan yang digunakan ialah Metode Pendekatan 

Perundang-undangan (statue approach)dan juga Pendekatan Kasus  

(case approach)  

 Metode Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus 

pada dasarnya dilakukan yakni dengan cara menelaah semua peraturan 

perundangan yang terkait maupun regulasi yang terkait dengan isu 

                                                                   
14

 Soeryono Soekarto.1984,pengantar penelitian hukum, Jakarta:UI Press.hal 20. 
15

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hal. 

47. 
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hukum yang sedang ditangani atau dibahas.
16

 suatu penelitian normatif 

pada dasarnya diharuskan menggunakan pendekatan perundang-

undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang 

mana menjadi fokus dari penelitian hukum itu sendiri. Metode 

pendekatan ini digunakan, karena peneliti akan mengketerkaitkan 

antara Pelaksanaan Lelang di KPKNL Surakarta dengan peraturang 

yang berlaku baik dasar aturan dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan No.4 Tahun 1996 maupun PMK No.213 Tahun 2020. 

3. Lokasi Penelitian 

 Lokasi dari penelitian ialah tempat yang mana akan 

dilaksanakannya suatu riset atau penelitian dalam hal ini Lokasi 

Penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena Lokasi 

Penelitian yang tepat akan menentukan keakuratan dari Hasil 

disamping dari Hasil Penelitian yang akan dilakukan tersebut, pada 

Penelitian kali ini Penulis menempatkan Lokasi Penelitian pada 

“KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN 

LELANG” yang berlokasi di Surakarta. 

4. Sumber Data 

 Sumber Data yang penulis pakai dalam penilitan ini ialah Data 

Primer dan Data Sekunder beserta bahan hukum lainya yang digunakan 

baik Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, maupun Bahan 

                                                                   
16

 Peter Mahmud Marzuki,2013,Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,  hal.133 



18 

 

 
 

Hukum Tersier yakni sebagai penunjang dari dilaksanakannya penelitian 

ini sebagai berikut : 

1) Data Primer 

 Data Primer yakni data yang langsung didapatkan dari sumber 

pertama mengenai yang berketerkaitan dengan pokok permasalahan 

yang akan dibahas atau dengan kata lain yakni penelitian yang 

dilakukan langsung di dalam masyarakat 
17

yakni dengan dilakukanya 

wawancara terstruktur baik dengan para pihak narasumber informan 

maupun yang berperkara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Surakarta baik Pejabat Lelang yakni Bapak Ferilistyanto 

maupun Kepala Bagian Lelang yakni Bapak Sudaryanto. 

2) Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan 

penelitian Kepustakaan terhadap penelitian yang digunakan atau 

merupakan data yang mencakup dokum resmi, buku-buku maupun 

hasil penelitian yang berwujud laporan
18

, yang mana antara lain yakni 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan 

hukum tersier yakni: 

a. Bahan Hukum Primer  

 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

dikeluarkan langsung oleh pihak yang berwenang atau dengan 

kata lain bersifat “authoritative” yang mana mengikat untuk  

                                                                   
17

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 156. 
18

Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 12. 



19 

 

 
 

umum.Macam bahan hukum primer antara lain seperti 

Peraturan perundang-undangan serta putusan badan peradilan 

yang sesuai dengn isu hukum / permasalahan hukum yang 

diteliti.
19

 Bahan hukum primer dalam penulisan hukum ini 

diantara lain: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan  

3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

213/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum 

penunjang bahan hukum primer antaralain ialah buku-buku 

teks, khususnya buku-buku mengenai hukum yang terkait 

dengan issu/permasalahan hukum. Yang terkait
20

 Bahan hukum 

sekunder dalam penulisan hukum ini diantara lain: 

1) Buku-Buku Literatur 

2) Artikel Internet  

3) Jurnal Ilmiah Ahli Hukum 

4) Putusan Pengadilan Nomor. 180/Pdt.G/G/2016/PN/Skt 

 

                                                                   
19

Sukiyat,Suyanto dan Prihatin Effendi, 2019, Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Surabaya: Jakad 

Media Publishing Surabaya, hlm 23 
20

Ibid,hlm 23 
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5. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan Prosedur yang sistematik dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan.
21

 Pada penilitan ini 

Metode yang penulis gunakan ialah  dengan pengumppulan data studi 

kepustakaan dilakukan dengan cara di analisis dengan cara mengkaji, 

membaca dari berbagai peraturan perundangan, skripsi, jurnal, tesis 

serta data lapangan berupa Wawancara yang dilakukan di KPKNL 

Surakarta untuk memberikan suatu informasi tertentu sesuai dengan 

batasan yang telah ditentukan. Yang mana Wawancara ini bertujuan 

untuk mendapatkanketerangan, gagasan serta pendapat secara lisan 

dari seseorang Narasumber atau Responden secara langsung.
22

 

 

6. Metode Analisis Data 

 Pada Penelitian ini Penulis Menggunakan Metode Analisis Data 

yakni analisa bahan hukum “Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari 

suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret 

yang dihadapi”
23

 yang pada dasarnya ialah menjelaskan terlebih dahulu hal 

yang bersifat Umum mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat lalu 

mengkerucut bersifat khusus untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban 

dari permasalahan yang diteliti pada penelitian ini 

 

                                                                   
21

Mamik,2015,METODOLOGI KUALITATIF,Sidoarjo:Zifatama Publisher,hlm 103 
22

Ibid hlm 108 
23

 Johny Ibrahim,2006,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,Malang:Bayu 

Publishing,Hal.393 
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G. Sistematika Penulisan 

 Dalam studi ini, untuk memberikan suatu gambaran yang 

meneyeluruh atas pokok bahasan yang ada pada penelitian hukum (Skripsi) 

ini, penulis membagi penelitian hukum ini menjadi 4(empat) bab yang 

mana tiap bab telah disesuaikan lagi berdasarkan sub-bab yang telah sesuai 

dengan batasan pembahsannya. Berikut Penulis paparkan mengenai 

Sistematika penulisan Penelitian Hukum (Skripsi) ini : 

BAB 1 :PENDAHULUAN 

 Pada Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah , 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai Kepustakan yang meliputi 

Kerangka Teori-Teori serta Kerangka Pemikiran yang berkaitan dengan 

Pokok Pmebahasan pada Penilitan Hukum ini yang terdiri dari : Tinjauan 

Tentang Perjanjian, Tinjauan tentang Perjanjian Jaminan, Tinjauan tentang 

Hukum Jaminan,  Tinjauan tentang Hak Tanggungan, Tinjauan tentang 

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jaminan Menurut UUHT. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini merupakan inti dari Penulisan Penelitian Hukum ini yang 

menguraikan mengenai Hasil dari Penelitian sesuai dengan batasan 

rumusan masalah mengenai Apa Saja Hambatan yang di hadapi dalam 

proses pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan melalui bantuan Lembaga 
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Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta 

Bagaimana mengatasi hambatan yang muncul guna menyelesaikan proses 

Eksekusi Hak Tanggungan melalui bantuan Lembaga Kantor Pelayanan 

Kekayaan  Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan dasar peraturan 

yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

BAB IV: PENUTUP 

Pada Bab ini ialah Bab Akhir dari penelitian ini merupakan Penutup yang 

terdiri dari Kesimpulan jawaban atas Pokok Permasalahan Penilitian ini 

serta Saran atas Pembahasan yang di paparkan berdasarkan Teori serta 

Data yang diperoleh sebagai Rekomendasi terkait dengan Skripsi ini. 

 


