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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia menyebabkan

meningkatnya tingkat kebutuhan dana pada masyarakat. Kebutuhan dana

tersebut dapat bersifat produktif maupun konsumtif. Penyaluran dana yang

bersifat produktif dapat berupa kredit modal usaha bagi masyarakat yang

membutuhkan dana untuk merintis usaha baru maupun menambah modal

usahanya yang telah berjalan. Sedangkan penyaluran dana yang bersifat

konsumtif berupa kredit cicilan mobil penumpang hingga kartu kredit yang

disalurkan.

Momentum yang tidak dapat dipungkiri dari meningkatnya tingkat

kebutuhan dana pada masyarakat adalah pertumbuhan bank perkreditan

rakyat pada kota berkembang seperti di kota Batam dan Tanjung Pinang.

Pada awal tahun 2011 sudah tercatat 28 unit bank perkreditan rakyat

beroperasi di kota Batam. Bahkan pertumbuhan bank perkreditan rakyat di

kota Batam lebih baik dari pada bank umum. Oleh karena itu, untuk

menjaga iklim persaingan dan kinerja bank diwacanakan Bank Indonesia

cabang kota Batam untuk membatasi jumlah bank perkreditan rakyat di kota

Batam.1 Meskipun pada akhirnya wacana tersebut dinilai bukan merupakan

solusi paling akurat untuk mengatasi pertumbuhan bank perkreditan rakyat

di kota Batam.

1 http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2011/04/jumlah-bpr-di-batam-akan-dibatasi/ diunduh
tanggal 19 Januari 2014.
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Kegiatan utama bank perkreditan rakyat adalah menyalurkan dana

kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah kredit. Dalam

penyaluran kredit kepada masyarakat terdapat 2 (dua) bentuk jaminan, yakni

jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum merupakan seluruh

harta debitor baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di masa yang

akan datang. Dalam industri perbankan, jaminan umum disalurkan dalam

bentuk kredit tanpa agunan. Penyaluran kredit tanpa agunan mempertegas

bahwa tidak ada kredit tanpa jaminan, melainkan hanyalah tanpa agunan.

Sehingga menurut Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya

disebut BW) seluruh harta debitor baik telah ada maupun yang akan datang

menjadi jaminan guna pelunasan hutang debitor.

Sedangkan bentuk jaminan khusus adalah pemberian harta benda

debitor yang diberikan kepada bank guna kepastian pelunasan kredit apabila

debitor wanprestasi. Salah satu benda tetap yang dapat dijaminkan kepada

bank adalah tanah. Secara yuridis, tanah yang dijaminkan kepada bank

dibebankan hak tanggungan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan

Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak

Tanggungan).

Kehadiran Undang-Undang Hak Tanggungan mencoba memberikan

kepastian hukum kepada masyarakat, terutama dalam melaksanakan

eksekusi guna pelunasan hutang debitor kepada bank yang tidak dibayar.

Pelaksanaan eksekusi melalui jalur gugatan perdata biasa di pengadilan
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membutuhkan biaya dan waktu yang sangat lama. Pasal 6 Undang-Undang

Hak Tanggungan memberikan hak kepada kreditor untuk menjual objek hak

tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum untuk

pelunasan hutang debitor. Praktek demikian dikenal juga dengan istilah

parate eksekusi (parate executie).

Proses eksekusi menurut Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan

dilakukan tanpa campur tangan pengadilan seperti meminta fiat eksekusi

dari ketua pengadilan negeri karena hak untuk menjual dengan kekuasaan

sendiri adalah hak berdasarkan undang-undang. Menurut penjelasan Pasal 6

Undang-Undang Hak Tanggungan, pelaksanaan parate eksekusi mengacu

pada Pasal 214 Het Indiche Reglement (untuk selanjutnya disebut HIR).

Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan kehilangan kekuatan mengikat pasca putusan

Mahkamah Agung Nomor 3021/K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1986

yang menyatakan parate eksekusi yang dilakukan tanpa meminta

persetujuan ketua pengadilan negeri adalah perbuatan melawan hukum dan

lelang yang dilakukan menjadi batal.2

Selain itu, Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan juga

mencoba memberikan kemudahan melalui penjualan secara bawah tangan

berdasarkan kesepakatan kreditor dan debitor 1 (satu) bulan setelah

diumumkan pada 2 (dua) surat kabar lokal. Namun kesepakatan yang

dimaksud kembali pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 BW

2 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20929/prosedur-eksekusi-hak-tanggungan-
menyulitkan diunduh tanggal 26 Januari 2014.
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yakni tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang membuat kesepakatan.

Masalah kembali muncul ketika salah satu pihak menyangkal kesepakatan

yang telah dibuat karena tidak semua debitor dapat menerima pelaksanaan

eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditor tersebut.

Dewasa ini, pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh kreditor di Kantor

Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (untuk selanjutnya disingkat

KPKNL) di tempat objek jaminan berada. Secara prinsipil, kehadiran pasal

ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan

bagi kreditor untuk mendapatkan pengembalian dana yang telah dicairkan

sebelumnya. Adapun pelaksanaan eksekusi melalui KPKNL juga memiliki

prosedur yang cukup panjang, sehingga membutuhkan waktu yang cukup

lama bagi kreditor untuk mendapatkan pengembalian dana yang mengalami

kredit macet.

Adapun prosedur pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan dapat disimpangi dengan pengajuan gugatan

wanprestasi berserta permohonan sita eksekusi melalui pengadilan negeri.

Hanya saja, proses pengajuan gugatan wanprestasi yang dimaksud

membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada pelaksanaan parate executie

berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Mengingat kreditor membutuhkan suautu penyelesaian kredit

bermasalah yang lebih cepat dan efisien, pelaksanaan penyelesaian kredit

macet dengan objek jaminan hak tanggungan melalui gugatan wanprestasi

Gunadi Hamsyah,Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Penjualan Secara Bawah Tangan Terhadap Objek Hak Tanggungan
Atas Kesepakatan Antara Debitor dan Kreditor
UIB Repository©2016



5

berserta sita jaminan dan parate executie berdasarkan Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan bukan merupakan penyelesaian kredit macet yang

diutamakan oleh kredit. Adapun hal tersebut merupakan upaya terakhir yang

dapat dilakukan kreditor untuk mendapatkan pengembalian dana atas kredit

macet debitor.

Adapun penyelesaian kredit macet dengan objek hak tanggungan

terdapat pada Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan. Pasal

tersebut mencoba memberikan kemudahan melalui penjualan secara bawah

tangan berdasarkan kesepakatan kreditor dan debitor 1 (satu) bulan setelah

diumumkan pada 2 (dua) surat kabar lokal. Namun kesepakatan yang

dimaksud kembali pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 BW

yakni tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang membuat kesepakatan.

Masalah kembali muncul ketika salah satu pihak menyangkal kesepakatan

yang telah dibuat karena tidak semua debitor dapat menerima pelaksanaan

eksekusi yang dilaksanakan oleh kreditor tersebut.

Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan salah satu

upaya pendekatan restorative justice dalam upaya penyelesaian sengketa di

luar pengadilan. Makna dari pendekatan restorative justice yang dimaksud

adalah penyelesaian sengketa dengan pendekatan keadilan bagi kedua belah

pihak, dalam hal ini adalah nasabah bank sebagai debitor dan bank sebagai

kreditor. Mengingat pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan secara

bawah tangan hanya dapat dilaksanakan antar pihak yang telah sepakat.

Pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan secara bawah tangan memiliki
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keunggulan yang lebih daripada pelaksanaan penyelesian kredit macet

melalui gugatan wanprestasi dan parate executie.

Namun dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tidak ditemukan

mengenai bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan penyelesaian

kredit macet melalui penjualan secara bawah tangan. Oleh karena itu,

Penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN

PENJUALAN SECARA BAWAH TANGAN TERHADAP OBJEK

HAK TANGGUNGAN ATAS KESEPAKATAN ANTARA DEBITOR

DAN KREDITOR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang

akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor dalam

pelaksanaan penjualan secara bawah tangan terhadap objek Hak

Tanggungan atas kesepakatan antara debitor dan kreditor?

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan penjualan secara bawah tangan

terhadap objek Hak Tanggungan atas kesepakatan antara debitor dan

kreditor sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian dengan tema pelaksanaan

penjualan objek  hak tanggungan secara bawah tangan ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk memaparkan dan menganalisis perlindungan hukum bagi

kreditor dan debitor dalam pelaksanaan penjualan objek hak

tanggungan secara bawah tangan atas kesepakatan debitor dan

kreditor;

2. Untuk memaparkan dan menganalisis prosedur pelaksanaan penjualan

objek hak tanggungan secara bawah tangan atas kesepakatan antara

debitor dan kreditor sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.

D. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat penulisan penelitian diharapkan memberikan

manfaaat kepada seluruh pembaca, khususnya :

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini tertuju pada badan legislatif yang memiliki

kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi

pemikiran dalam pembangunan ilmu hukum di Indonesia, terutama

peraturan perundang-undangan menegenai pelaksanaan penjualan
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objek hak tanggungan secara bawah tangan atas kesepakatan antara

debitor dan kreditor.

b. Bagi Pelaku Usaha Perbankan

Pelaku usaha perbankan dalam hal ini tertuju pada seluruh perusahaan

perbankan baik swasta maupun negeri. Penulis mengharapkan

penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai

pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan secara bawah tangan

atas kesepakatan antara debitor dan kreditor.

c. Bagi Akademisi

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan ilmu

pengetahuan kepada akademisi, baik mahasiswa maupun dosen

sehingga dapat menambah wawasan khususnya tentang pelaksanaan

penjualan objek hak tanggungan secara bawah tangan atas

kesepakatan anatara debitor dan kreditor.
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