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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

secara keseluruhan membentuk lembaga perbankan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan). Perbankan diartikan sebagai 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,  mencakup kelembagaan,  kegiatan 

usaha,  serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

 Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar 

peranannya dalam kehidupan perekonomian masyarakat, dalam menjalankan 

perannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang 

bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya.Adapun “pemberian kredit itu 

dilakukan dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang 

giral”.
1
 Dana yang diterima dari masyarakat dapat berbentuk simpanan berupa 

tabungan,  giro,  atau deposito,  dan pada akhirnya  diedarkan kembali oleh bank.  

    Bank sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan memberikan modal untuk kegiatan usaha berbentuk 

pemberian kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha 

yang   paling   utama,  karena   pendapatan terbesar  dari  usaha  bank berasal  dari  
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pendapatan  kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi”.
2
 

Perbankan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU 

Perbankan) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Kegiatan usaha bank sebagaimana pasal 1 angka 2 UU Perbankan 

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. 

Usaha perbankan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan 

memberikan kredit bagi yang membutuhkannya. Kredit menurut pasal 1 angka 11 

UU Perbankan 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 setelah 

jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 

Dalam kredit, unsur yang penting adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya 

adalah sifat atau pertimbangan saling tolong menolong.Dilihat dari pihak kreditor, 

maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk 

mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian 

prestasi,   sedangkan   bagi   debitor  adalah  bantuan dari kreditor untuk menutupi  
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kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor.Hanya saja antara prestasi 

dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, 

sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya 

risiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan.Oleh 

karena itu, diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. 

   Untuk mengurangi risiko tersebut,  sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 8 

ayat 1 Undang-Undang Perbankan dijelaskan, “untuk mengurangi risiko tersebut,  

jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”. Untuk memperoleh 

keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian 

yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan menjadi salah satu 

unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah 

dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan hutangnya,  

agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit 

yang bersangkutan. 

 Benda yang digunakan sebagai jaminan bank tersebut apabila ternyata 

debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka jaminan tersebut disita 

untuk dieksekusi. Istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan.Jaminan 

dimaksudkan sebagai penambah keyakinan atas kemempuan debitur dalam 

mengembalikan pinjamannya, sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang 
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Jaminan Pemberian Kredit,  maka jaminan itu adalah: “suatu keyakinan bank atas 

kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”. 

    Dengan demikian, mencermati maksud dari istilah yang dipakai oleh  

Soebekti dengan jaminan seperti dibawah ini menurut Djumhana yang tepat 

sebenarnya harus memakai istilah agunan
3
. Jaminan yang ideal (baik) tersebut 

terlihat dari: 

1) Dapat secara mudah membantu memperoleh kredit oleh pihak yang 

memerlukannya ; 

2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan 

(meneruskan) usahanya ; 

3) Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa mudah diuangkan 

untuk melunasi hutangnya si debitor.
4
 

 

Mengenai jenis kredit menurut jaminannya dibedakan menjadi dua,  yaitu : 

1. Kredit tanpa jaminan atau kredit blangko (unsecured loan),  yaitu pemberian 

kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah 

selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah dibonafiditas,  

kejujuran dan ketaatannya,  baik dalam transaksi perbankan maupun 

kegiatan usaha yang dijalanninya.  

    Dalam praktik perbankan modern, pemberian kredit seperti ini sering  

dilakukan. Di Indonesia pada dasarnya kredit tanpa jaminan fisik (materiil) 

ini juga dikenal dan telah banyak dilakukan, hanya dasar pemberiannya 

bukan karena nasabah tersebut telah teruji bonafiditasnya,  kejujuran,  dan 

ketaatannya dalam transaksi perbankan ataupun kegiatan usahanya.  

2. Kredit dengan jaminan (secured loan) 

     Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya 

keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan pada adanya agunan 

atau jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat 

produksi, dan sebagainya.
5
 

 

 Agunan sebagai jaminan tambahan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

kreditur. Apabila  debitur  wanprestasi,  bank  segera  dapat  menerima pelunasan  
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utangnya melalui cara pelelangan atas agunan tersebut. Hal demikian dilakukan 

guna menekan seminimal mungkin resiko apabila terjadi kegagalan dalam 

pelaksanaan kredit yang diberikan kepada nasabahnya.Dalam praktik kegiatan 

perkreditan di Indonesia, model kredit yang ada jaminan (agunan) seperti inilah 

yang lebih banyak dipraktikkan. 

    Kredit dengan jaminan benda tetap berupa hak atas tanah pembebananannya 

didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

Dengan Tanah (selanjutnya disingkat UUHT). UUHT diundangkan dengan 

pertimbangan bahwa dengan bertambah meningkatnya pembangunan nasional 

yang bertitik berat pada bidang ekonomi, dibutuhkan  penyediaan dana yang 

cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu 

memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat 

mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan 

Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya 

disingkat UUPA),  ketentuan-ketentuan yang lengkap mengenai Hak Tanggungan 

sebagai lembaga hak jaminan yang dapat dibebankan atas tanah berikut atau tidak 

berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah,  belum terbentuk. 

       Diundangkannya UUHT merupakan suatu realisasi dari ketentuan pasal 51 

jo pasal 57 UUPA. Pasal 51 UUPA menentukan bahwa hak tanggungan yang 

dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut 
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dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan Undang-undang. Sedangkan pasal 57 

UUPA menentukan bahwa selama undang-undang mengenai hak tanggungan 

tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk,  maka yang berlaku ialah ketentuan-

ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai yang 

telah diubah dengan S. 1937-190. 

     Hak tanggungan menurut pasal 1 angka 1 UUHT adalah hak jaminan yang 

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut 

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

itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Hak 

tanggungan haknya diperuntukan bagi benda tetap berupa hak atas tanah,  

menurut pasal 4 ayat (1) UUHT,  bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak 

tanggungan adalah hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan. 

Proses pembebanan hak tanggungan menurut Penjelasan Umum UUHT 

dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu: 

a. tahap pemberian hak tanggungan, dengan dibuatnya akta pemberian hak 

tanggungan oleh pejabat pembuat  akta tanah, untuk selanjutnya disebut 

PPAT,  yang didahului dengan perjanjian utang-piutang yang dijamin; 

b. tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya 

hak tanggungan yang dibebankan. 

  Pembebanan hak tanggungan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak 

sebagaimana pasal 8 UUHT, bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang 
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perseorangan atau badan hukum yang mempunyai  kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang 

bersangkutan.  Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek  

hak tanggungan harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran 

hak tanggungan dilakukan. Karena lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat 

didaftarnya Hak Tanggungan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan diharuskan ada pada pemberi 

Hak Tanggungan pada saat pembuatan buku-tanah Hak Tanggungan. Untuk itu 

harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada saat didaftarnya Hak 

Tanggungan yang bersangkutan. 

  Kalimat “untuk itu harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada 

saat didaftarnya hak tanggungan yang bersangkutan”, yang berarti bahwa jika 

yang membebani hak atas tanah sebagai agunan bukan pemilik hak atas tanah atau 

yang dikuasakan untuk itu, maka pembebanannya tidak sah atau batal demi 

hukum. 

  Bidang tanah yang dibebani sebagai agunan terdiri atas bidang tanah yang 

telah terdaftar dan bidang tanah yang belum terdaftar. Hak tanggungan yang 

membebani tanah sebagai agunan, dibedakan antara bidang tanah yang belum 

terdaftar dan bidang tanah yang telah terdaftar. Bagi bidang tanah yang terdaftar 

ditetapkan batas waktu surat kuasa pembebanan hak tanggungan, yaitu 1 (satu) 

bulan dan 3 (tiga) bulan untuk hak atas tanah yang belum terdaftar sebagaimana 

pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) UUHT. 
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  Bidang tanah yang dibebani dengan hak tanggungan tersebut masih dalam 

status permohonan Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat HGB) di atas hak 

pengelolaan,  di dalam akta yang dibuat di hadapan notaris dengan judul akta 

perihal “Cover Note Akta Notaris”, tercantum identitas pemohon dan janji 

penyerahan sertipikat bahwa “penyerahan sertipikat akan dilaksanakan paling 

lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit”. Hal yang perlu 

diketahui bahwa bidang tanah yang dibebani dengan hak tanggungan belum jelas 

statusnya dan janji mengenai batasan waktu penyerahan sertipikat yakni 12 (dua 

belas) sejak perjanjian kredit ditandatangani bulan belum tentu teralisasi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang di atas, maka yang 

dipermasalahkan adalah: 

a. Apakah HGB di atas tanah Hak Pengelolaan yang masih dalam proses 

dapat digunakan sebagai jaminan kredit ?  

b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bank bila debitur wanprestasi ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Untuk mengetahui dan memahami serta menjelaskan secara rinci 

mengenai bidang tanah dengan  HGB di atas tanah Hak Pengelolaan 

yang masih dalam proses dapat digunakan sebagai jaminan kredit. 

1.3.2. Untuk mengetahui dan memahami serta menjelaskan secara rinci 

mengenai perlindungan hukum terhadap bank bila debitur wanprestasi. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis, menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan 

berkaitan dengan perbankan umumnya,  khususnya mengenai hukum 

jaminan. 

1.4.2. Manfaat praktis, digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak 

perbankan, nasabah, penegak hukum, Kantor Pertanahan dan 

masyarakat luas. 

 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,  

yaitu “pembahasan didasarkan melalui studi pustaka berupa menelaah bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier”.
6

 Bahan hukum primier terdiri dari 

peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang bersifat mengikat dan 

pendapat para sarjana sebagai bahan hukum sekunder, serta bahan hukum lainnya 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

1.5.2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang atau statute 

approach yang relevan yang berkaitan dengan isu hukum. Selain itu,  penelitian 

ini juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach),  dilakukan 

manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Dalam 
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menggunakan pendekatan konseptual,peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip 

hukum.
7
 

1.5.3. Jenis  dan Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia 

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria 

 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan 

Dengan Tanah 

 

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan 

 

b. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur maupun karya tulis para 

sarjana yang berhubungan dengan materi yang dibahas. 

1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum baik sekunder maupun primer dikumpulkan,  

sehingga masih berupa bahan hukum yang bersifat umum,  kemudian bahan 

hukum tersebut dipilah-pilah keseluruhan bahan hukum tersebut, untuk 

selanjutnya diambil bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas  

untuk menjawab  permasalahan dalam skripsi ini.  

1.5.5. Analisis Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum primer dan sekunder diolah menghasilkan bahan 

hukum kualitatif,  kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deduktif 
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yaitu menganalisis dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus,  serta 

menganalisis suatu permasalahan dengan didasarkan atas gambaran atau 

keadaan yang senyatanya,  selanjutnya dikaji didasarkan atas peraturan 

perundang-undangan dan pendapat sarjana untuk menjawab permasalahan 

yang dibahas. 

 

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika 

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-

masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang akan diuraikan dengan maksud agar 

lebih mudah dipelajari, menganalisa dan memahami sehingga permasalahan lebih 

terarah.  

Bab I. Pendahuluan, yang merupakan gambaran secara umum sebelum  

menuju permasalahan dalam penulisan ini dan akan dilanjutkan dengan penjelasan 

secara rinci pada bab-bab berikutnya. Pendahuluan ini berisikan gambaran tentang 

permasalahan yang terjadi yang akan dibahas dan diletakkan dalam Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian. Metode Penelitian yang 

dipergunakan, serta Pertanggungjawaban Sistematika yang menguraikan setiap 

bagian bab dalam penulisan skripsi ini.  

Bab II. Tinjauan Umum Pustaka. Pada bab ini diuraikan dalam bentuk 

dasar hukum dan sumber hukum yang digunakan sebagai dasar pembahasan bab 

berikutnya. Sub babnya terdiri atas  pengertian kredit,  kredit sebagai perjanjian 

pokok,  pembebanan benda sebagai jaminan merupakan perjanjian tambahan. 

Bab III. Pembahasan/Analisis Masalah. Bab ini berisi pembahasan 

masalah dengan didasarkan atas kajian pustaka pada bab II. Sub babnya terdiri 
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atas jaminan kredit berupa  HGB di atas tanah Hak  Pengelolaan yang masih 

dalam proses dan perlindungan  hukum terhadap bank bila debitur wanprestasi. 

Bab IV, dengan judul bab Penutup, yang mengakhiri seluruh 

rangkaianuraian dan pembahasan. Sub babnya terdiri atas simpulan, berisi 

jawaban atas masalah dan saran sebagai alternatif pemecahan  masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


