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ABSTRAK 

 

Mustain, Ahmad. 2013. Perlindungan  Hukum  Kreditur  Pemegang  Sertipikat   

Hak Tanggungan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas        

Negeri Semarang. Pembimbing I: Tri Andari Dahlan, S.H.,M.Kn. Pembimbing II: 

Aprila Niravita, S.H.,M.Kn. 

 

Kata Kunci: Jaminan, Hak Tanggungan, Eksekusi, Perlindungan Hukum 

   

Proses pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan sering terjadi 

bahwa kreditur dirugikan ketika debitur melakukan wanprestasi. Sejatinya kreditur 

pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual jaminan tersebut atas 

kekuasaan sendiri apabila debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 

No. 4 Tahun 1996. Tetapi dalam praktiknya sering terjadi perlawanan dari pihak 

debitur tereksekusi sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.  

Masalah dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum kreditur 

pemegang sertipikat Hak Tanggungan tehadap pelaksanaan eksekusi hak Tanggungan 

dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Cepu. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan memakai sumber data primer dan 

sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum kreditur 

pemegang sertipikat Hak Tanggungan terhadap debitur yang melakukan perlawanan 

saat jaminannya dieksekusi adalah sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat Hak Atas 

Tanah. Sertipikat Hak Tanggungan tersebut memiliki Title Eksekutorial sebagaimana 

diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996, sehingga kreditur memiliki 

kuasa penuh untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut dan mendapatkan 

pelunasan utang secara utuh apabila debitur wanprestasi. Proses eksekusi Hak 

Tanggungan dilakukan sesuai Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 yaitu dengan cara: 

pelelangan umum, penjualan di bawah tangan dan Putusan Pengadilan Negeri. 

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan adalah adanya debitur yang 

berbelit-belit, ketidakcocokan harga lelang dan upaya perlawanan hukum dari pihak 

debitur. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kreditur tetap memiliki Hak 

Preference dan Droid De Sute terhadap debitur yang melakukan perlawan dalam 

pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan 

dilakukan dengan cara pelalangan umum, penjualan di bawah tangan, dan putusan 

Pengadilan Negeri. Jadi bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam 

menyalurkan kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah atau macet. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam sepuluh tahun terakhir ini tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia 

cukup signifikan. Dapat dilihat dari diagram di bawah ini: 

Gambar 1.1 

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%) 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: http://www.bps.go.id/  diakses pada tanggal 24 Mei 2013 jam 18:30 WIB) 

Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memprediksi, 

ekonomi Indonesia selama tahun 2013 akan tumbuh hingga menyentuh kisaran 6,4% 

(Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/04/09/14035784/ ADB. Eko- 

nomi. Indonesia. Akan.Tumbuh.6.4.Persen diakses pada tanggal 26 Mei 2013 jam 

16:37 WIB). Salah satu faktor penunjang pertumbungan ekonomi Indonesia adalah 

dari sektor investasi. Investasi dapat tumbuh dengan baik di Indonesia karena faktor 

http://www.bps.go.id/
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/04/09/14035784/%20ADB.%20Eko-%20nomi.%20Indonesia.%20Akan.Tumbuh.6.4.Persen
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/04/09/14035784/%20ADB.%20Eko-%20nomi.%20Indonesia.%20Akan.Tumbuh.6.4.Persen
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penting yaitu pengaruh tingkat suku bunga. Suku bunga merupakan faktor yang 

sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya 

dibiayai dari pinjaman bank. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang 

belum jadi atau bahan baku produksi untuk menghasilkan barang jadi (output) 

memerlukan modal (input) lain yaitu dengan pinjaman. 

Di era globalisasi, orang tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan dana atau 

pinjaman dengan cepat dan mudah untuk mengembangkan atau memperbesar 

usahanya. Seorang pengusaha dapat dengan mudah mencari tempat untuk meminjam 

uang di berbagai lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan 

fasilitas pinjaman atau kredit adalah lembaga perbankan. Menurut Pasal 3 dan 4 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Pemberian kredit dari bank (selaku kreditur) kepada nasabah kredit (selaku 

debitur) harus selalu didasari oleh adanya perjanjian kredit tertulis antara kedua belah 

pihak yang berfungsi sebagai perjanjian pokok. Dalam pemberian kredit tersebut, 

bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat termasuk resiko yang 

harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan sebelum 

memberikan kredit, bank membutuhkan kepastian untuk pengembalian pinjaman 

yang diberikan kepada debitur yaitu dengan jaminan yang berfungsi sebagai 

perjanjian tambahan. Jaminan yang dimaksud dalam bank umum berupa benda tetap 
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(tanah atau bangunan) jenis benda tersebut dapat dibebani dengan Hak Tanggungan, 

benda bergerak (mesin, kendaraan, perabot rumah tangga, dsd.) dapat dibebani 

dengan Fidusia dan Gadai, dan ada juga yang berupa non benda yaitu jaminan 

perseorangan. Sekarang banyak juga bank  yang menawarkan Kredit Tanpa Agunan 

(KTA) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Kecil (KUK), dan sejenisnya. 

KTA diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari kredit reguler dan dalam jumlah 

yang terbatas, maksimal 100 (seratus) Juta Rupiah. Agunan adalah jaminan kredit 

yang berupa benda tetap maupun benda bergerak. Sedangkan Jaminan, selain benda 

tetap dan benda bergerak dapat pula  berupa non benda.  

Di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, fasilitas kredit yang 

ditawarkan berupa Kredit Mikro, Kredit Ritel, Kredit Menengah, Kredit Program, 

Kredit tetap (Kretap) atau Kredit Rumah Susun (Kresun) dan Kredit Usaha Rakyat 

BRI (Kredit Tanpa Agunan).  

Dalam setahun terakhir, PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

mengeluarkan dana untuk kredit kurang lebih 100 (seratus) Miliar Rupiah dari semua 

jenis kredit yang ditawarkan. Dari semua kredit yang dikeluarkan sekitar 85% 

(delapan puluh lima persen) adalah kredit dengan jaminan dan 15% (lima belas 

persen) adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA). Dari 85% (delapan puluh lima persen) 

kredit dengan jaminan tersebut, hampir semuanya adalah kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan dan sebagiannya kredit dengan jamiman Fidusia dan Gadai. Data PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu tahun 2012 jumlah debitur dengan jaminan 

Hak Tanggungan sebanyak 486 (empat ratus delapan puluh enam) debitur. Perjanjian 
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kredit dengan  jaminan Hak Tanggungan tersebut juga sering terjadi masalah yang 

disebabkan oleh debitur yang melanggar perjanjian atau cidera janji (wanprestasi). 

Data PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu tahun 2012 menyebutkan bahwa 

jumlah debitur yang melakukan wanprestasi ada 39 (tiga puluh sembilan) debitur. 

Idealnya, apabila debitur sudah tidak sanggup lagi membayar prestasi maka debitur 

tersebut dinyatakan wanprestasi. Dalam KUHPerdata, wanprestasi seorang debitur 

yang lalai terhadap janjinya dapat berupa : 

1. Debitur tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat 

lagi atau tidak dapat diperbaiki; 

2. Debitur terlambat memenuhi prestasi; 

3. Debitur memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana 

mestinya; 

4. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang di dalam isi perjanjian. 

Setelah kredit dinyatakan bermasalah maka bank akan melakukan upaya 

penyelamatan kredit yaitu dengan cara: penjadwalan kembali (rescheduling), 

persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restrukturing). Apabila 

tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank tidak berhasil atau debitur 

tetap tidak bisa cooperatif lagi dengan pihak bank, maka bank sebagai kreditur 

preference berhak mengeksekusi jaminan tersebut untuk mendapatkan sisa pelunasan 

hutang debitur. Tetapi dalam proses pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, sering sekali pihak bank mengalami 

masalah dan hambatan. Persoalannya, tidak semua debitur menerima  begitu saja 
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Putusan Pengadilan Negeri

Penjualan Di Bawah Tangan

Pelelangan Umum

tanah jaminannya dieksekusi. Dari 39  (tiga puluh sembilan)  debitur  yang  

melakukan wanprestasi, sebanyak 26 (dua puluh enam) debitur jaminannya harus 

dieksekusi. Dapat dilihat dari diagram di bawah ini:  

Gambar 1.2  

Rincian Kasus Penyelesaian Kredit Macet Di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu Tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: wawancara dengan Irawan Bagus S. Bagian Administrasi Kredit PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 10 Juni 2013) 

 

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat risiko kredit macet sebesar 7% 

(tujuh persen)  dari perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan selama 

periode tahun 2012, artinya proses pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan harus 

dilakukan bank untuk mendapatkan sisa pelunasan utang debitur. Bank melakukan 

penyelamatan kredit semata-mata untuk membantu debitur dalam menyelesaikan 

kewajiban hutangnya kepada bank. Apabila langkah penyelamatan kredit tersebut 

tidak berhasil maka langkah akhir dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut 

adalah dengan parate eksekusi yaitu dengan pelelangan umum dan melalui penjualah 

dibawah tangan. Bank sejatinya berada diposisi yang kuat dengan memegang bukti 
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sertipikat Hak Tanggungan yang memiki Title Eksekutorial sebagaimana diatur dalam 

pasal 14 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan. Tetapi, iktikad tidak baik yang 

dilakukan oleh debitur bermasalah dengan melakukan perlawanan dalam pelaksanaan 

eksekusi Hak Tanggungan mengakibatkan proses pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan tersebut menjadi terhambat dan tertunda yang akan menyita waktu, 

tenaga dan biaya bagi pihak bank. Sehingga pihak bank perlu melakukan tindakan 

hukum untuk menanggulangi masalah tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian 

hari. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik mengambil judul 

“Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap 

Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Cepu”. 

 

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis 

mengklasifikasikan masalah yang mungkin muncul, yakni : 

1. Dalam pemberian kredit mengandung banyak risiko, sehingga diperlukan 

jaminan untuk mengurangi risiko kerugian. 

2. Debitur banyak yang melakukan wanprestasi meskipun ketentuan-ketentuan 

sudah disebutkan dalam perjanjian. 
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3. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan masih mengalami beberapa hambatan  

4. Debitur banyak yang melakukan perlawanan saat jaminannya akan dieksekusi. 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang 

dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah 

permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang dalam hal ini adalah 

mengenai Perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat Hak Tanggungan 

terhadap debitur wanprestasi dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat Hak 

Tanggungan terhadap pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan di PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan 

atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

se 



 
 

8 
 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu pemegang sertipikat Hak Tanggungan 

dalam pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan. 

2. Mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu dalam pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Manfaat yang ingin diperoleh 

dalam penelitian ini adalah : 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

1. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan 

khususnya Hukum Jaminan; 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk 

dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Mahasiswa 

Memberikan suatu gambaran mengenai permasalahan dan 

hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek Hak 

Tanggungan oleh Kreditur pemegang sertipikat Hak Tanggungan serta 
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pelindungan hukum terhadap krediturnya, sehingga dapat mendorong 

mahasiswa agar dapat lebih jauh lagi mendalami ilmu hukum tidak 

terbatas hanya pada hukum formil dan materiil saja tetapi dari 

permasalahan hukum yang kompleks yang mungkin dapat timbul dalam 

penerapan hukum itu sendiri. 

1.5.2.2 Bagi Pengajar 

Penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran bahwa 

pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan oleh Kreditur pemegang 

sertipikat Hak Tanggungan dapat timbul suatu masalah termasuk tentang 

bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur. Sehingga dalam 

pembelajarannnya perlu menggunakan pendekatan yang lebih kompleks 

agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan ilmu hukum yang lebih 

kompetitif dan sensitif terhadap masalah hukum yang timbul dalam suatu 

perjanjian kredit khususnya perjanjian kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan. 

1.5.2.3 Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi instansi yaitu PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu dan pihak-pihak yang terkait 

mengenai perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat Hak 

Tanggungan terhadap debitur wanprestasi dalam eksekusi objek Hak 

Tanggungan serta permasalahan dan hambatannya. Sehingga dapat 
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digunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di masa 

yang akan datang. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Agar diperoleh gambaran yang jelas dan mudah dipahami, maka dalam 

penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

1.6.1 Bagian awal skripsi yang memuat: 

Halaman judul, pengesahan, sari, motto dan persembahan, prakata, daftar 

isi dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian pokok skripsi yang memuat: 

BAB 1   PENDAHULUAN, bab ini menguraikan tentang : latar belakang 

masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian; 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi tentang : kerangka pemikiran 

atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai 

perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dan permasalahan 

yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. 

BAB 3  METODE PENELITIAN, bab ini menguraikan tentang: metode 

pendekatan, jenis penelitian, metode penentuan sampel yang digunakan, 

lokasi penelitian, sumber data, alat dan tehnik pengumpulan data, dan 

objektifitas serta keabsahan data; 
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BAB 4  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan 

tentang : kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan 

pokok bahasan mengenai  

a. Bentuk Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertipikat Hak 

Tanggungan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu. 

b. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Eksekusi 

Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

BAB 5  PENUTUP, bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran. 

1.6.3 Bagian akhir skripsi yang memuat: Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kredit 

Kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berarti percaya. Dasar 

dari kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) 

percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu 

yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan 

kontraprestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang 

ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijakan oleh 

bank dalam penggunaan dana tersebut termasuk didalamnya untuk menentukan 

pemberian kredit (Djumhana, 1996: 229). 

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, menyatakan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum 

(selanjutnya disebut PBI 7/2005) adalah: Penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
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dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: 

a) Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang 

tidak dapat dibayar pada akhir hari; 

b) Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; 

c) Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. 

Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KTP/DIT Tanggal 31 

Maret 1995 kepada setiap bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan perkreditan 

tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat atau mengatur prinsip kehati-hatian dalam 

perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, 

dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan, dan penyelesaian kredit 

bermasalah. 

2.1.1 Unsur-unsur Kredit 

Unsur kredit yang yang paling esensial adalah “kepercayaan” dari bank 

atau kreditur terhadap nasabah peminjam atau debitur. Kepercayaan tersebut 

timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh 

kredit bank oleh debitur, antara lain; jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya 

benda jaminan atau agunan, dan lain-lain. 
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Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah: 

1. kepercayaan, yaitu kepercayaan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. 

2. Tenggang Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan 

datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, 

yaitu uang yang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima 

pada masa yang akan datang. 

3. Risiko, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya 

jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontrasprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit 

diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh 

kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu 

terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang 

menyebutkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka 

timbul jaminan dalam pemberian krpedit. 

4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi 

juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi 

modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit 

yang menyangkut uang yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan 

(Untung, 2005: 3). 
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2.1.2 Fungsi Kredit 

Fungsi kredit bagi masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan 

perekonomian; 

b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat; 

c. Memperlancar arus barang dan arus uang; 

d. Meningkatkan hubungan internasional; 

e. Meningkatkan produktivitas dana yang ada; 

f. Meningkatkan daya guna yang ada; 

g. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat; 

h. Memperbesar modal kerja perusahaan; 

i. Meningkatkan “income per capita” masyarakat; dan 

j. Mengubah cara benpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis 

(Hariyani, 2010: 11). 

 

2.1.3 Tujuan  Kredit 

Secara garis besar kredit memiliki tujuan yang dapat dimasukkan dalam 

tiga kategori, yaitu: 

1. Bagi dunia usaha (peminjam kredit) 

Untuk memenuhi kebutuhannya akan dana. Dengan kata lain sebagai sumber 

permodalan dan juga sebagai semangat untuk mencari keuntungan agar kelak 
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dapat mengembalikan uang pokok pinjaman beserta bunganya kepada 

pemberi kredit. 

2. Bagi pemberi kredit (bank) 

Mendapatkan beberapa keuntungan dari pemberian kredit kepada nasabah 

misalnya bunga atas kredit, di samping itu juga membantu pelaku usaha atau 

masyarakat dalam rangka mendapatkan dana. 

3. Bagi Negara 

Untuk menjalankan roda pembangunan nasional di segala sektor dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

UUD 1945 (Raharjo, 2010: 5). 

 

2.1.4 Jenis-jenis Kredit 

Jenis kredit dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria 

lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu serta penggunaan kredit, 

kelengkapan dokumen perdagangan atau dari berbagai kriteria lainnya. 

1. Dari segi lembaga pemberi – penerima kredit yang menyangkut struktur 

pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari: 

a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau 

konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta 

kepada dunia usaha untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang 

berupa barang maupun jasa. 
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b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada 

bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan 

sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. 

c. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga 

pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan 

kredit langsung kepada Badan Urusan Logistik dalam rangka pelaksanaan 

program pengadaan pangan atau pemberian kredit langsung kepada 

pertamina atau pihak ketiga lainnya. 

2. Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari: 

a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau 

bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai 

keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. 

b. Kredit produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi. Kredit 

investasi adalah kredit yang ditunjukkan untuk penggunaan sebagai 

pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-

mesin, juga untuk membiayai rahabilitasi, dan ekspansi. Kredit Investasi 

jangka waktunya 5 (lima) tahun, atau lebih. Kredit eksploitasi adalah 

kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia 

usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, persediaan produk 

akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, sedangkan jangka 

waktunya berlaku pendek.  
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c. Perpaduan antara kredit konsumtif dengan kredit produktif (semi 

konsumtif dan semi produktif). 

3. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, 

sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit 

terdiri dari: 

a. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang 

digolongkan sebagai pengusaha kecil. 

b. Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang 

asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil. 

c. Kredit Besar. 

4. Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliputi: 

a. Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu 

maksimum 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, 

kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel. 

b. Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit yang berjangka 

waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun. 

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 

(tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya, adalah kredit 

investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka 

untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek 

baru. 
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5. Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan, antara lain: 

a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit banko ( unsecured loan).  

b. Kredit dengan jaminan (secured loan), yaitu kredit yang diberikan pihak 

kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. 

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, hingga dalam 

pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang 

sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka diperlukan jaminan dalam 

pemberian kredit tersebut. Bentuk jaminan dapat berupa jaminan 

kebendaan, maupun jaminan perorangan (Djumhana, 1996: 234-238). 

 

2.1.5 Prinsip-prinsip pemberian kredit 

Kredit yang akan diberikan oleh bank kepada debitur harus berdasarkan 

pada kriteria-kriteria tertentu. Dalam hal ini pihak bank harus terlebih dahulu 

melakukan penilaian terhadap calon debitur. Dalam dunia perbankan 

pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon debitur sering 

disebut dengan prinsip 5C atau “the five C’s principles” yaitu: 

1. Character (analisa watak) 

Character adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-

sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang 

keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui apakah nantinya 

calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya. 
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2. Capacity (analisa kemampuan) 

Merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat 

dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, sejarah 

perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, 

bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity ini merupakan ukuran dari ability 

to play atau kemampuan dalam membayar. 

3. Capital (analisa modal) 

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang 

dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur 

permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, 

return on investment. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon 

pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang 

layak diberikan. 

4. Collateral (analisa agunan) 

Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon 

pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini 

diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian 

dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang 

mungkin bisa dijadikan jaminan. 

5. Condition (analisa kondisi atau keadaan) 

pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi 

yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang 
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sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu 

mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur (Harun, 2010: 34). 

Selain dengan analisa penilaian diatas, pedoman pemberian kredit yang 

harus ada di masing-masing bank umum berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 harus memuat aturan tentang: 

1. Pemberian kredit harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis; 

2. Bank wajib menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; 

3. Bank wajib memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan 

persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; 

4. Bank dilarang memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur; 

5. Bank wajib menetapkan aturan tentang cara-cara penyelesaian sengketa. 

 

2.2 Pengertian Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit mengacu kepada KUH Perdata yang merupakan salah satu 

bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Pada 

hakikatnya pemberian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang berbunyi: ”Pinjam-

meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak 

yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, 
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dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang 

sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. 

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. 

Sebagaimana perjanjian perjanjian prinsipiil, maka perjanjian jaminan adalah 

assessor-nya. Ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian 

pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh 

bank kepada nasabah kreditur (Harun, 2010: 15). 

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan 

penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 KUH 

Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan 

antara kreditur dan debitur dalam hal penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan pihak lain (khususnya debitur) untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga kepada 

kreditur (sesuai kesepakatan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Raharjo, 2010: 6). 

Perjanjian kredit seperti bentuk perjanjian pada umumnya, juga harus dapat 

memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, 

yaitu: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
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3. Suatu hak tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

Dalam praktik perbankan, perjanjian yang dibuat secara tertulis dibedakan 

menjadi dua bentuk perjanjian, yaitu: 

1. Akta di bawah tangan 

Akta di bawah tangan artinya bahwa akta atau perjanjian tersebut dibuat tanpa 

peran pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta.  

2. Akta Autentik 

Akta autentik adalah surat atau tulisan yang sengaja dibuat dan 

ditandatangani, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu 

hak untuk dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, 

akta autentik berupa akta yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh 

dan/atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di 

tempat di mana akta dibuat. Dengan kata lain, undang-undang mengatakan 

bahwa bentuk akta sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh 

dan/atau pegawai umum, yang biasanya disebut Notaris (Harun, 2010: 56). 

 

2.2.1 Fungsi perjanjian kredit 

Perjanjian kredit umumnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang 

menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, 

misalnya perjanjian pengikatan jaminan; 
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2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara 

kreditur dan debitur; 

3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit (Raharjo, 2010: 11). 

 

2.2.2 Dasar hukum perjanjian kredit 

Ruang lingkup pengaturan tentang perjanjian kredit sebagai berikut: 

1. Pasal 1754-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian 

pinjam-meminjam; 

2. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 

2.2.3 Hapusnya perjanjian kredit 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdata suatu perjanjian dapat 

hapus karena:  

1. Pembayaran atau pelunasan; 

2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyipanan atau penitipan; 

3. Novasi atau pembaruan utang; 

4. Kompensasi atau penjumpaan utang; 

5. Pencampuran utang; 

6. Pembebasan utangnya; 

7. Musnahnya barang yang terutang; 

8. Kebatalan atau pembatalan; 
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9. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke suatu buku ini; 

10. Lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri. 

Dalam perjanjian kredit,  umumnya dapat hapus atau berakhir karena: 

1. Ditentukan oleh pihak-pihak terlebih dahulu dalam perjanjian kredit tersebut; 

2. Pembayaran atau pemenuhan prestasi; 

3. Novasi atau pembaruan utang; 

4. Kompensasi atau Penjumpaan utang ; 

5. Subrogasi atau peralihan kreditur (Raharjo, 2010: 13). 

 

2.3 Pengertian Jaminan Kredit 

Dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan 

yang sehat termasuk risiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Jaminan 

merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak 

mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah 

dikucurkan. 

Di dalam Jaminan terdapat salah satu unsur yaitu agunan. Agunan merupakan 

salah satu unsur jaminan kredit agar bank dapat memperoleh tambahan keyakinan 

atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya. Agunan adalah jaminan 

kredit yang berupa benda baik benda tetap (tanah atau bangunan), maupun benda 

bergerak (mesin, kendaraan, perabot rumah tangga dsb). Sedangkan jaminan, selain 

harta benda ada pula yang berupa non benda yaitu jaminan perorangan, perusahaan, 

bank, dan asuransi.  
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Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi 

tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala harta kekayaan 

debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut mebuat perjanjian 

utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan. Tetapi adanya 

perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok 

berakhir, maka secara otomatis perjanjian penjaminan akan berakhir pula. 

Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 ayat (1) 

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa:  

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisa yang mendalam atas iktikad dan 

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk 

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud 

sesuai dengan yang diperjanjikan.” 

 

2.3.1 Fungsi jaminan kredit 

Fungsi jaminan kredit adalah sebagai berikut: 

1. Dalam hal orang yang berhutang (debitur) tidak dapat melakukan 

kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengambil 

kembali uang yang telah dipinjamkannya kepada debitur, dengan menjual 

barang yang telah dijaminkan sehingga dengan demikian ia mendapat 

kepastian tentang kembalinya uang yang telah dipinjamkannya kepada 

debitur. 
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2. Dengan mengadakan perjanjian jaminan kredit, maka kreditur mempunyai 

Hak Preference terhadap kreditur-kreditur lainnya. Bahkan apabila ada 

kreditur-kreditur konkuren lain, pemegang Hak Tanggungan berdasarkan 

Pasal 1133 ayat (1) dan Pasal 1134 KUHPerdata tetap mempunyai hak untuk 

didahulukan (Tunggal, 1996: 15). 

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa untuk meperkuat kedudukan 

kreditur dalam suatu perjanjian kredit, dibutuhkan jaminan-jaminan khusus untuk 

memperoleh kembalinya uang pinjaman. Nilai jaminan yang dijadikan jaminan 

harus lebih tinggi daripada kredit yang diberikan oleh kreditur. 

 

2.3.2 Jenis-jenis jaminan kredit 

Jaminan kredit terbagi dalam dua kategori, yaitu: 

1. Jaminan perorangan atau dalam istilah hukum disebut persoonlijke zekerheid. 

Jaminan perseorangan menimbulkan hak-hak perseorangan, sehingga terdapat 

hubungan hukum secara khusus antara kreditur dan orang yang menjamin 

pelunasan utang debitur  (penjamin). Dari sinilah timbul istilah : 

a. Jaminan perseorangan atau borgtocht atau personal guarantee (dalam hal 

penjaminnya adalah perseorangan) 

b. Jaminan perusahaan atau company guarantee (dalam hal penjaminnya 

adalah perusahaan) 

c. Bank Garansi (dalam hal penjaminnya adalah bank) 
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Dengan adanya pihak ketiga sebagai penjamin, apabila debitur tidak dapat 

melaksanakan kewajibannya, maka pihak ketiga inilah yang akan 

melaksanakan kewajibannya. Perlindungan hak terhadap pihak ketiga dalam 

menjalankan kewajibannya tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1831 

KUHPerdata yang berbunyi: “Si penanggung (pihak ketiga) tidaklah wajib 

membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-

benda si berutang  ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi 

utangnya”. 

2. Jaminan kebendaan atau dalam istilah hukum disebut zekelijke zekerheid. 

Jaminan ini merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu, berupa bagian 

dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga memberikan kedudukan 

preference (diutamakan) kepada kreditur daripada kreditur lainnya atas benda 

tersebut. Jaminan kebendaan terdiri dari: 

a. Benda tetap (tidak bergerak). Contohnya: tanah, bangunan, mesin-mesin, 

atau tanaman yang ditanam diatas tanah dan tidak mudah dipindah-

pindahkan. Jenis benda tersebut akan dibebani dengan Hak Tanggungan 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan beserta benda-benda lain yang terdapat diatasnya. 

b. Benda bergerak. Contohnya: mobil, motor, mesin-mesin, piutang dagang 

(tagihan atas hasil usaha atau pekerjaan), saham-saham atau bahkan hak-

hak atas kenikmatan suatu barang tertentu, seperti hak sewa, tagihan 

(piutang) terhadap proyek-proyek yang sedang dikerjakan, dan 
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sebagainya. Benda-benda tersebut biasanya dibebani dengan tiga jenis 

jaminan, yaitu: Fidusia berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999, 

Gadai atas saham-saham, dan Cessie atas tagihan. 

c. Benda-benda bergerak tetapi ukuran bersihnya melebihi 20 m
3
 (dua puluh 

meter kubik), seperti kapal laut, kapal motor, tongkang dan kapal sejenis 

dengan berat lebih dari 20 m
3
 (dua puluh meter kubik). Benda tersebut 

akan dibebani Hipotek sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata Barat. 

d. Benda yang didirikan di atas alas hak milik pihak lain, seperti bangunan 

yang didirikan diatas tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, yang 

pemilik tanah dan pemilik bangunan merupakan subjek yang berbeda. 

Sebenarnya, jika tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan 

tersebut merupakan tanah berstatus tanah yang dapat dibebani Hak 

Tanggungan, keduanya dapat dibebani sekaligus dengan Hak 

Tanggungan. Namun, jika tanah tersebut berstatus tanah Hak Pakai yang 

tidak dapat dipindahtangankan, atau Hak Sewa yang tidak dapat dibebani 

Hak Tanggungan atau bisa juga pemilik tanah menolak untuk memberikan 

jaminan berupa Hak Tanggungan atas tanahnya, bangunan tersebut dapat 

dibebani jaminan fidusia (Purnamasari, 2011:3-5). 
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2.4 Pengertian Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan adalah bentuk hak jaminan atas tanah berikut benda lainnya  

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Hak Tanggungan memberikan 

hak preference kepada kreditur pemegang Sertipikat Hak Tanggungan. Artinya, 

Kreditur mempunyai kedudukan yang diutamakan untuk mengeksekusi jaminan 

terlebih dahulu dari pada kreditur lainnya, jika suatu saat debitur wanprestasi. Hak 

Tanggungan adalah sebagai hak jaminan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah untuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996. Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 diamanatkan dari Pasal 51 

Undang-Undang Pokok Agraria yang menyediakan lembaga hak jaminan yang kuat 

yang dapat dibebankan pada hak atas tanah sebagai pengganti Hipotik.  

Menurut  ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan  Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah, adalah  : 

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut dengan Hak 

Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak 

atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok 

agrarian, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.” 
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2.4.1 Ciri dan Sifat Hak Tanggungan 

Sebagai jaminan pemenuhan kewajiban debitur kepada bank, Hak 

Tanggungan punya ciri dan sifat khusus yaitu : 

1. Hak Tanggungan memberikan hak preference (Droit De Preference) atau 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu dari pada kreditur lain. 

Dalam hal ini pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditur memperoleh hak 

didahulukan dari kreditur lainnya untuk memperoleh pembayaran piutangnya 

dari hasil penjualan objek jaminan kredit yang diikat dengan Hak Tanggungan 

tersebut. Kedudukan kreditur yang mempunyai hak didahulukan dari kreditur 

lain akan sangat menguntungkan pada pihak yang bersangkutan dalam 

memperoleh pembayaran kembali pinjaman uang yang diberikannya kepada 

debitur yang cidera janji (wanprestasi). 

2. Hak Tanggungan mengikuti tempat benda berada (Droit De Suite). Ini 

merupakan salah satu kekuatan lain Hak Tanggungan. Jadi, walaupun tanah 

yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut dialihkan kepada pihak lain 

atau orang lain (dalam hal ini misalnya di jual), Hak Tanggungan tersebut 

tetap melekat pada tanah tersebut, sepanjang belum dihapuskan (dalam 

praktiknya dikenal dengan istilah dilakukan “roya”) oleh pemegang Hak 

Tanggungan dimaksud. Peralihan Hak Tanggungan bisa terjadi melalui proses 

hukum: merger (penggabungan perusahaan), akuisisi (pengambil alihan 

perusahaan), hibah, maupun pewarisan. 
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3. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, kecuali telah diperjanjikan 

sebelumnya. Hak Tanggungan dapat digunakan untuk menjamin utang yang 

sudah ada atau yang akan ada. Yang dimaksud dengan utang yang akan ada 

adalah utang yang pada saat di buat dan ditandatangani akta pemberian Hak 

Tanggungan tersebut belum ditetapkan jumlah ataupun bentuknya. 

4. Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial. Sertipikat Hak Tanggungan 

punya kekuatan eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan melalui penjualan 

dimuka umum.  

5. Hak Tanggungan memiliki sifat spesialitas dan publisitas. Sifat spesialitas dan 

publisitas yang menyebabkan timbulnya hak preference kreditur. Dengan 

adanya publisitas tersebut, pihak ketiga bisa mengecek status tanah melalui 

kantor pertanahan setempat. Tujuannya untuk menghindari terjadinya suatu 

transaksi peralihan hak atas tanah dimaksud tanpa persetujuan dari kreditur 

selaku pemegang Hak Tanggungan (Purnamasari, 2011: 41-45). 

Sifat lain dari Hak Tanggungan adalah Hak Tanggungan merupakan 

accecoir dari perjanjian pokok, artinya bahwa perjanjian Hak Tanggungan bukan 

merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi keberadaannya adalah karena 

adanya perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian pokok. Perjanjian pokok 

bagi perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian hutang piutang yang 

menimbulkan hutang yang dijamin itu. Jadi apabila perjanjian pokok berakhir 

maka secara otomatis perjanjian Hak Tanggungan juga berakhir. 

2.4.2 Subjek dan objek Hak Tanggungan 
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Subjek dan objek Hak Tanggungan adalah : 

1. Subjek Hak Tanggungan  

Hak Tanggungan di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 adalah : 

a. Pemberi Hak Tanggungan, dapat perorangan atau badan hukum, yang 

mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 

objek Hak Tanggungan; 

b. Pemegang Hak Tanggungan, terdiri dari perorangan atau badan hukum 

yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang. 

2. Objek Hak Tanggungan dalam UUHT diuraikan bahwa tidak semua hak atas 

tanah dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Hak-hak atas tanah yang dapat 

dibebani Hak Tanggungan hanyalah Hak-Hak Primer (Muljadi dan Widjaja , 

2005: 19). 

Hak Atas Tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan hanyalah 

hak atas tanah yang berstatus:  

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna angunan; 

c. Hak Guna Usaha; 

d. Hak Pakai atas Tanah Negara; 

e. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (Purnamasari, 2011: 41). 

 

2.4.3 Proses pembebanan Hak Tanggungan 
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Sesuai dengan sifat Accecoir dari Hak Tanggungan, maka pembebanan 

Hak Tanggungan didahului dengan perjanjian yang menimbulkan hubungan 

hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya, yang merupakan perjanjian 

pokoknya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang 

Hak Tanggungan  yang menyatakan bahwa pemberian Hak Tanggungan didahului 

dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagaimana jaminan 

pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan. 

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan pemberian 

Hak Tangggungan wajib didaftarkan pada kantor Pertanahan. Pemberian Hak 

Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT) oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang 

membuat akta pemindahan Hak Atas Tanah dan akta lain dalam rangka 

pembebanan Hak Atas Tanah, sebagai bukti perbuatan hukum tertentu mengenai 

tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. 

Secara umum prosedur pemberian kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan yang diajukan calon debitur kepada kreditur (bank) adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1  

Prosedur Pembebanan Hak Tanggungan 
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2.4.4 Dasar hukum Hak Tanggungan 

Dasar hukum Hak Tanggungan adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah. 

2.4.5 Asas-asas Hak Tanggungan 

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan terdapat asas-asas yang 

mengatur tentang Hak Tanggungan antara lain:   

1. Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang Hak 

Tanggungan (Asas Droit de Preference); 

2. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi; 

3. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan kepada hak atas tanah yang ada; 

4. Hak Tanggungan dapat dibebankan selain atas tanahnya juga berikut benda-

benda yang berkaitan dengan tanah tersebut; 

5. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah yang baru akan ada di kemudian hari; 

6. Perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian accesoir (tambahan); 

7. Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk hutang yang baru akan ada; 

8. Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu hutang; 

9. Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek Hak 

Tanggungan itu berada; 

10. Di atas Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh Pengadilan; 

11. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu (spesialitas); 
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12. Hak Tanggungan wajib didaftarkan (publisitas); 

13. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti; 

14. Hak Tanggungan dapat diberikan dengan disertai janji-janji tertentu (Sutedi, 

2010: 34). 

2.4.6 Hapusnya Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan yang membebani tanah dan/atau  bangunan dapat hapus 

sebagaimanan diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, apabila terjadi 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Utang yang dijamin sudah lunas; 

2. Hak Tanggungan tersebut dilepaskan secara sukarela oleh pemegangnya; 

3. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penghapusan penetapan peringat 

yang telah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri; 

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan 

(Purnamasari, 2011:70-71). 

 

2.5 Wanprestasi dan Kredit Macet 

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” 

(ingkar janji atau cidera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan atau 

tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam 

perjanjian kredit (Hatiyani, 2010: 28). 
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Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak 

yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk 

memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak 

pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat 

terjadi karena : 

1. Kesengajaan; 

2. Kelalaian; 

3. Tanpa Kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). 

Akan tetapi berbeda dengan Hukum Pidana atau hukum tentang perbuatan 

melawan hukum, Hukum Kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak 

tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. 

Akibatnya umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-

perhitungan tertentu. Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-

alasan pemaksaan, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak 

memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya). 

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit macet sejak tidak ditepatinya atau 

dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur 

selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya (Muljono, 

1996: 65). 

Sedangkan menurut Pasal 4 SK Direktur BI Nomor 30/267/KEP/DIR/ tanggal 

27 Februari 1998, Kredit macet (bad-debt) yaitu apabila memenuhi kriteria : 
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1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 

270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau 

2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau 

3. Dari segi hukum atau kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai 

wajar. 

Sebelum batas akhir pengembalian pinjaman, terlihat tanda-tanda sebagai 

berikut: 

1. Sebelum jatuh tempo, rekening tidak menunjukkan mutasi debit dan kredit; 

2. Kredit mengalami  penunggakan pembayaran premi secara terus menerus; 

3. Adanya tanda-tanda bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar bunga atas 

kredit yang diberikan oleh bank. 

Apabila terjadi tanda-tanda seperti diatas, maka pihak bank akan memberi 

teguran kepada debitur dan jika dalam waktu satu bulan teguran ini tidak ditanggapi 

maka diadakan teguran untuk kedua kalinya. Dan juga teguran kedua juga tidak 

ditanggapi oleh debitur, akan diberikan untuk ketiga kalinya (terakhir) disertai dengan 

pemanggilan terhadap debitur. Lalu terhadap debitur ini diberikan untuk 

menyelesaikan pinjamannya. Setelah batas akhir pengembalian tiba ternyata debitur 

tidak dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya maka debitur diberi upaya 

penyelamatan kredit bermasalah oleh pihak bank. Akan tetapi bila hasil analisa 

tersebut  menunjukkan bahwa debitur sudah tidak mungkin atau tidak mampu untuk 

mengangsur pinjamannya maka kredit  tersebut diklasifikasikan sebagai kredit macet. 
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Langkah penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan bank bagi debitur 

yang masih mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya adalah: 

1) Rescheduling 

Rescheduling adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan  

syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran 

kembali kredit atau jangka waktunya. 

2) Reconditioning 

Reconditioning ialah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan 

perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit, yang tidak 

terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan 

lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. 

3) Restructuring 

Restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-

syarat perjanjian kredit yaitu antara lain dengan : Penurunan suku bungan 

kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan bunga; 

Pengurangan tunggakan pokok; Penambahan fasilitas kredit; dan Konversi 

kredit menjadi penyertaan modal sementara (Hariyani, 2010: 39). 

Apabila upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata  tidak 

berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesain kredit 

macet melalui program penghapusan kredit macet. Bagan langkah penyelamatan 

kredit bermasalah dan penghapusan kredit macet di bank umum yaitu sebagai berikut 

(Hariyani, 2010:153): 
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Gambar 2.2 

 Langkah Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Penghapusan  

Kredit Macet Di Bank Umum 
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2.6 Eksekusi Hak Tanggungan 

Eksekusi Hak Tanggungan yaitu terjadi apabila debitur cidera janji sehingga 

objek Hak Tanggungan kemudian dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang Hak 

Tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan 

piutangnya dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain.  

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUHT, eksekusi Hak Tanggungan dilakukan 

berdasarkan: 

1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak 

Tanggungan atas dasar kewenangan dan janji yang disebut dalam Pasal 6 

UUHT; 

2. Title Eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT. 

Berdasarkan Pasal 6 UUHT disebutkan bahwa apabila debitur cidera janji, 

pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak 

Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penjualan objek Hak Tanggungan 

dapat juga dilakukan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan bersama antara 

pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. 

Eksekusi Hak Tanggungan dengan Titel Eksekutorial dapat dilakukan karena 

berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUHT, sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda atau 

alat bukti adanya Hak Tanggungan yang memuat irah-irah yang berbunyi “DEMI 
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KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan irah-

irah tersebut, sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang 

sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Artinya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan atau dilaksanakan 

tanpa melalui Putusan Pengadilan. 

Dalam praktiknya, eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 2 (dua) 

cara, yaitu melalui penjualan di bawah tangan dan melalui proses lelang 

(Purnamasari, 2011: 61). Proses eksekusi Hak Tanggungan tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

2.6.1 Penjualan jaminan melalui lelang 

Yang dimaksud penjualan jaminan melalui proses lelang adalah 

penawaran langsung oleh peserta lelang dengan sistem harga naik-naik, yakni 

penawaran pertama dilemparkan oleh juru lelang dengan standar harga terbatas 

dan pemenangnya adalah penawar harga tertinggi. Proses Pelelangan tersebut 

merupakan pelelangan umum yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang 

Hak Tanggungan.  

Pelelangan umum adalah cara alternatif apabila penyelamatan kredit 

bermasalah yang dilakukan oleh pihak kreditur tidak berhasil. Dalam Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada pemegang 

Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari 
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hasil penjualan tersebut, apabila debitur cidera janji, dan pemegang Hak 

Tanggungan pertama tidak perlu meninta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi 

Hak Tanggungan serta tidak perlu pula meminta penetapan dari Ketua Pengadilan 

Negeri setempat untuk melakukan eksekusi tersebut. Sehingga cukuplah apabila 

pemegang Hak Tanggungan pertama itu mengajukan permohonan kepada kepala 

kantor lelang negara setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka 

eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut. Sebab kewenangan pemegang Hak 

Tanggungan pertama itu merupakan kewenagan yang diberikan oleh undang-

undang artinya kewenangan tersebut dipunyai demi hukum. Karena itu Kepala 

Kantor Lelang Negara harus menghormati dan mematuhi kewenangan tersebut.   

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK. 06/ 

2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, pengertian lelang adalah penjualan 

barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis 

dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga 

tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. 

Prosedur lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.3  

Prosedur Lelang Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/prosedur-lelang.html diakses pada  

tanggal 10 april 2013) 
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7. Bea lelang disetorkan ke Kas Negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). 

8. Hasil bersih lelang disetor ke pemohon lelang atau pemilik barang. Dalam hal 

pemohon lelang atau pemilik barang adalah instansi pemerintah maka hasil 

lelang disetorkan ke Kas Negara. 

9. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  menyerahkan 

dokumen dan Petikan Risalah Lelang sebagai bukti untuk balik nama dan 

sebagainya. 

 

2.6.2 Penjualan di bawah tangan 

Yang dimaksud dengan penjualan di bawah tangan adalah penjualan atas 

tanah yang dijadikan sebagai jaminan dan dibebani dengan Hak Tanggungan oleh 

kreditur sendiri secara langsung kepada orang atau pihak lain yang berminat, 

tetapi dibantu juga oleh pemilik tanah dan dimaksud. Namun, hati-hati, 

pelaksanaan penjualan jaminan di bawah tangan ini harus didahului dengan 

pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait dan diumumkan dalam 2 (dua) surat 

kabar yang terbit didaerah tempat lokasi tanah dan bangunan berada. Hal ini 

dilakukan minimal 1 (satu) bulan sebelum penjualan dilakukan, serta tidak ada 

sanggahan dari pihak manapun. Apabila tidak dilakukan, penjualan dapat 

dikatakan batal demi hukum (Purnamasari, 2011:61). 
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Sistem penjualan di bawah tangan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) 

UUHT, sebagai berikut: 

1. Berdasarkan kesepakatan 

 Menurut Pasal 20 ayat (2) UUHT, kebolehan melaksanakan penjualan objek 

Hak Tanggungan di bawah tangan oleh pemegang Hak Tanggungan: 

a. Harus berdasarkan kesepakatan antara pemberi Hak Tanggungan dengan 

dengan pemegang Hak Tanggungan, 

b. Kesepakatan baru dapat dibuat setelah terjadi cidera janji 

2. Bentuk kesepakatan 

Perlu penjelasan dan penegasan tentang bentuk kesepakatan: 

a. Harus tertulis dalam arti bisa akta dibawah tangan atau autentik dan bisa 

dalam bentuk telegram, teleks, dan faxsimile. 

b. Boleh dituangkan dalam persetujuan bersama, tetapi boleh juga dalam 

surat persetujuan terpisah. 

3. Diperkirakan dapat diperoleh harga yang tinggi 

Di beberapa Negara, kebolehan penjualan di bawah tangan berdasarkan 

kesepakatan, sama dengan syarat yang digariskan Pasal 20 ayat (2) UUHT: 

a. Diperoleh harga yang lebih baik 

b. Harga yang lebih menguntungkan 

4. Pelaksanaan penjualan 

Menurut Pasal 20 ayat (3) UUHT, pelaksanaan penjualan di bawah tangan 

baru bisa dilakukan : 
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a. Setelah lewat waktu satu bulan dari tanggal pemberitahuan secara tertulis 

oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada yang 

berkepentingan. 

b. Diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar. 

c. Tidak adak pihak yang menyatakan keberatan (Harahap, 2005: 199-200). 

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan ini dapat dilakukan ketika debitur 

atau pemilik tanah yang dibebani Hak Tanggungan masih kooperatif dengan 

pihak bank. Debitur bersedia pula untuk hadir lagi guna membuat dan 

menandatangani akta-akta atau dokumen-dokumen berkaitan dengan penjualan 

tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan.  

 

2.7 Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif 

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang 

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum 

(Hadjon, 1997: 2). 

Bentuk perlindungan hukum yang terdapat di Indonesia ada beberapa macam. 

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir 

seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu 
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terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam 

perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah 

akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan 

hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang 

menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. 

Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual 

meliputi, Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri. Pengaturan mengenai Hak Atas 

Kekayaan Intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-

undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya. Tersangka sebagai pihak yang 

telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak 

tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saksi Dan korban juga mendapat 

Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 

13 Tahun 2006  Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Perlindungan hukum 

terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum bagi korban 
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kekerasan terhadap perempuan diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan Perlindungan 

hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan  Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di 

Luar Negeri. 

Selain jenis dan bentuk perlindungan hukum yang disebutkan diatas, dalam 

penelitian ini akan membahas tentang perlindungan hukum kreditur pemegang 

sertipikat hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang berkaitan Dengan 

Tanah. 
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2.8 Kerangka Pikir 

Gambar 2.4  

Kerangka Pikir Penelitian  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pendekatan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan strategi penelitian  

kualitatif. Penelitian  kualitatif  menurut Bodgan dan Taylor adalah “prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan 

dari orang-orang dan pelaku yang diamati” (Moleong 2007: 3). Sedangkan menurut 

Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan  orang-orang  tersebut dalam 

bahasannya dan peristilahannya” (Moleong 2007: 3). 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris  adalah penelitian hukum yang 

mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat atau pendekatan yang 

lebih diarahkan kepada kenyataan dilapangan. Sebab permasalahan yang akan 

diteliti adalah Perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat Hak Tanggungan 

terhadap debitur wanprestasi dalam eksekusi Hak Tanggungan di PT. BRI (persero) 

Tbk. Kantor Cabang Cepu, dengan didukung oleh data-data tertulis maupun data-data 

hasil wawancara.  
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3.2 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian “Perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat Hak 

Tanggungan terhadap debitur wanprestasi dalam pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan” peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yang melukiskan dan 

menggambarkan masalah dan hambatan yang dihadapi PT. BRI (persero) Tbk. 

Kantor Cabang Cepu selaku kreditur dalam melakukan eksekusi Hak Tanggungan 

dan bentuk perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat Hak Tanggungan 

terhadap debitur wanprestasi yang akan dibahas yang kemudian dianalisis dan dikaji 

melalui data informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi untuk dapat 

menemukan suatu hakekat dari suatu penelitian.  

3.3 Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili 

populasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

sebagian debitur dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu tahun 2012 yang jaminannya telah eksekusi. 

 

3.4 Metode Penentuan Sampel 

Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode Purposive Non Random. Metode Purposive Non Random 

adalah teknik penentuan sampel secara tidak acak dengan data yang sudah dipilih 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 
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yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial 

yang diteliti. 

3.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian atau tempat dimana penelitian ini dilakukan adalah mengacu 

dimana permasalahan objek itu berasal yaitu di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu.  

 

3.6 Jenis dan Sumber data 

Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat diperoleh. 

Didalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data : 

3.6.1 Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam 

penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data 

utama, yang diperoleh peneliti dari: 

3.6.1.1 Sampel 

Sampel adalah adalah bagian dari populasi yang diharapkan 

mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sedangkan populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dapat berwujud 

sejumlah manusia, kurikulum, manajemen, alat alat mengajar, cara 

mengajar, peristiwa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
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debitur dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BRI (persero) 

Tbk. Kantor Cabang Cepu. Sedangkan sampel dalam penelitian ini 

adalah debitur dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BRI 

(persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu tahun 2012 yang kreditnya 

bermasalah. Alasan penarikan sampel karena jumlah populasi yang 

besar dan untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya.  

3.6.1.2 Responden 

Responden adalah penjawab (atas pertanyaan yang diajukan untuk 

kepentingan penelitian). Dalam penelitian ini yang dijadikan 

responden adalah debitur bernama A, B, dan C (nama disamarkan 

untuk menjaga kode etik perbangkan) dengan jaminan Hak 

Tanggungan di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu tahun 

2012 yang kreditnya bermasalah. Dari beberapa responden tersebut 

diharapkan terungkap kata-kata atau tindakan dari orang yang 

diamati atau diwawancarai sehingga dapat dijadikan sebagai 

sumber data utama. Perbedaan responden dengan sampel adalah 

responden merupakan bagian dari sampel, dalam hal ini adalah 

debitur yang telah dipilih atau ditentukan untuk memberikan 

keterangan tentang suatu fakta atau pendapat serta menjawab 

pertanyaan (wawancara). Sedangkan sampel merupakan 

keseluruhan dari responden dan sebagian dari populasi yang akan 

diteliti. 
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3.6.1.3 Informan (narasumber) 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 

2006: 132).  Informan dalam penelitian ini adalah Pimpinan PT. 

BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu. Alasan pemilihan 

informan tersebut karena dianggap mampu memberikan informasi 

terhadap data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3.6.2 Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang menunjang data primer dan merupakan 

pelengkap bagi data primer. Sumber data sekunder yang digunakan  yaitu literatur 

seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, kepustakaan online (internet) dan 

data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data seperti buku-buku yang 

relevan sesuai dengan fokus penelitian dan dokumen yang berkaitan Perlindungan 

hukum kreditur pemegang sertipikat Hak Tanggungan terhadap debitur 

wanprestasi dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di PT. BRI (persero) 

Tbk. Kantor Cabang Cepu. 

 

3.7 Alat dan teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan berbagai cara yang di 

sesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan: 
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3.7.1 Wawancara 

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari 

wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari 

informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewe) (Zuriah, 2005:179). 

Wawancara secara umum dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu 

sebagai berikut: 

3.7.1.1 Wawancara berstruktur 

Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban 

yang diberikan kepada interviewee telah ditetapkan terlebih 

dahulu. Keuntungan pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini 

telah dibakukan. Oleh karena itu, jawabannya dapat dengan mudah 

dikelompokkan dan dianalisis. Kelemahannya, pendekatan ini 

kaku dilakukan, dalam teknik ini dapat meningkatkan realibilitas 

wawancara, tetapi dapat menurunkan kemampuannya mendalami 

persoalan yang diselidiki. 

3.7.1.2 Wawancara tak terstruktur 

Wawancara ini lebih bersifat informal. Pertanyaaan-pertanyaan 

tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek, atau tentang 

keterangan lainnya dapat diajukan secara bebaskepada subjek. 

Wawancara seperti ini bersifat luwes dan biasanya direncanakan 

agar sesuai dengan subjek dan suasana pada saat wawancara 
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dilaksanakan. Teknik wawancara ini tidakdapat segera 

dipergunakan untuk pengukuran, mengingat subjek mendapat 

kebebasan untuk menjawab sesuka hatinya, dan pertanyaan yang 

diajukan interviewee dapat menyimpang dari rencana semula. 

Namun, wawancara semacam ini dapat membantu menciptakan 

dan menjelaskan dimensi-dimensi yang ada dalam topik yang 

sedang dipersoalkan (Margono dalam Zuriah, 2005:178). 

Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur. Karena disini pewawancara yang menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan. 

Pertanyaan yang disusun didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. 

Berarti disini data yang diungkap adalah mengenai proses pelaksanaan eksekusi, 

hambatan-hambatan yang dialami, dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. 

Data yang diungkap ini adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

dalam wawancara yang ada didalam format wawancara. 

3.7.2 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 
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Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka 

metode ini agak tidak begitu sulit dalam arti apabila terjadi suatu kekeliruan 

sumber datanya masih tetap, belum berubah. Data yang didapat dari metode 

dokumentasi ini adalah data yang berupa tabel data nasabah debitur dalam 

setahun terakhir, penjelasan tertulis tentang pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan, contoh penilaian jaminan tanah, peraturan-peraturan terkait, buku-

buku penunjang skripsi ini, dan data dari internet. 

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data 

yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan 

rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima, baik 

mendukun maupun yang menolong hipotesis tersebut (Zuriah, 2005:191). 

3.8 Objektifitas Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah criteria tertentu, ada empat 

criteria yang digunakan, seperti yang diungkapkan oleh moleong (2007: 324) yaitu: 

derajat kepercayaan (kredibility), keteralihan (transferability), ketergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability). 

Adapun teknik – teknik pemeriksaan keabsahan data menurut moleong antara 

lain : (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) 

pengecekan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus negatif, (7) 

pengecekan anggota. Untuk membuktikan keabsahan dalam penelitian ini, teknik 
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yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan dilapangan maksudnya 

adalah dengan melihat keberadaan data yang diberikan tiap – tiap informan saat 

diwawancarai. Dari berbagai teknik tersebut dalam penelitian ini digunakan teknik 

pengamatan dan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding 

terhadap data itu, Denzin dan Moleong ( 2007 : 330) membedakan empat triangulasi : 

1. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat  

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang diketahuinya. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan tinggi, orang yang beradab atau pemerintah 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

2. Triangulasi Metode, menurut Patton dan Moleong ( 2001 : 1780) terdapat dua 

(2) strategi , yaitu : 
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a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan 

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 

3. Triangulasi Peneliti, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan 

pengamatan lainnya ialah dapat mengurangi “ kemencengan” data. 

4. Triangulasi Teori, membandingkan teori yang ditemukan berdasarkan kajian 

lapangan dengan teori – teori yang telah ditemukan oleh para pakar ilmu 

social sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab landasan teori yang telah 

ditemukan. 

Namun untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini hanya 

digunakan triangulasi sumber. Keabsahan data dilakukan peneliti dengan cara 

membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari pertanyaan – pertanyaan yang 

diajukan kepada Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, Notaris 

,PPAT dan debitur yang jaminannya telah eksekusi. Disamping itu peneliti juga 

mengecek kebenaran data hasil wawancara dengan Triangulasi teori yaitu 

membandingkan teori yang ditemukan berdasarkan kajian lapangan dengan teori – 

teori yang telah ditemukan oleh para pakar ilmu social sebagaimana yang telah 

diuraikan dalam bab landasan teori yang telah ditemukan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Umum PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

4.1.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Bank Rakyat Indonesia 

Sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia tidak terlepas dari adanya beberapa 

kali pergantian nama sebelum menjadi Bank Rakyat Indonesia itu sendiri. Sejarah 

tersebut dimulai ketika pada tanggal 16 desember 1895, Raden Wiriaatmadja dan 

kawan-kawan mendirikan “ De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche 

Hoofden “ (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau disingkat 

menjadi “ Bank Priyayi Poerwokerto “, dengan akta otentik yang dibuat oleh E. 

Sieburgh Asisten Residen. Kemudian tahun 1896, W.P.D de Wolff van Westerrode 

Asisten Poerwokerto yang menggantikan E. Sieburgh bersama Al. Schifi mendirikan 

“ De Peerwokertosche Hulp-en Spaarbank de Inlandsche Hoofden”. 

Pada tahun 1898, dengan bantuan dari Pemerintah Hindia Belanda, 

didirikanlah Volksbanken atau Bank Rakyat. Daerah kerjanya meliputi wilayah 

administrasi Kabupaten atau Afdeling, sehingga kemudian Volksbanken disebut pula 

sebagai Afdelingbank. Ternyata Volksbanken mengalami kesulitan saat itu, sehingga 

pemerintah Hindia Belanda turut campurtangan dengan mendirikan Dienst der 

Volkscredietwesen (Dinas Perkreditan Rakyat) pada tahun 1904 yang membantu 



63 
 

63 
 

Volksbanken sacara materiil maupun imateriil dengan tambahan modal bimbingan, 

pembinaan, dan pengawasan.  

Pada tahun 1912, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga 

berbadan hukum dengan nama Centrale Kas yang berfungsi sebagai Bank Sentral 

bagi Volksbanken termasuk juga Bank Desa. Sebagai akibat kemerosotan ekonomi 

dunia pada tahun 1929-1932, banyak Volksbanken yang tidak dapat berjalan dengan 

baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka pada tahun 1934 Didirikan 

Algemeene Volkscredietbank (AVB) yang berstatus Badan Hukum Eropa. Modal 

pertama berasal dari hasil likuidasi Centrale Kas ditambah dengan kekayaan bersih 

dari Volksbanken.  

Pada zaman pendudukan Jepang di Pulau Jawa diganti namanya menjadi 

Sycomin Ginko (Bank Rakyat) berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tanggal 3 

Oktober 1942. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946, maka ditetapkan berdirinya Bank Rakyat 

Indonesia sebagai Bank Pemerintah yang semula berturut-turut bernama Algemeene 

Volkscredietbank (AVB) dan Sycomin Ginko.  

Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia Serikat 

dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Negara RI dijadikan Negara 

Kesatuan, akan tetapi Algemeene Volkscredietbank baru dibubarkan pada tanggal 29 

Agustus 1951 berdasarkankan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951. Selain itu 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946 diperbaharui dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 25 tahun 1951 tanggal 20 April 1951 menjadikan Bank Rakyat 

Indonesia sebagai Bank Umum. 

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden yang menyatakan kembali kepada 

Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti 

Undang-Undang (PERPU) Nomor 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960 Lembaran 

Negara nomor 128-1960 dibentuk Bank Koperasi, Tani dan Nelayan yang disingkat 

dengan BKTN. Dalam Bank itu seharusnya berturut-turut dirubah dengan rincian 

sebagai berikut:  

1. Bank Rakyat Indonesia berdasarkan PERPU Nomor 42 tahun 1960 tanggal 26 

Oktober 1960.  

2. PT. Bank Tani Nelayan berdasarkan PERPU Nomor 43 tahun 1960 tanggal 26 

Oktober 1960.   

3. Nederlandsche Handel Mij (NHM) yang dinasionalisasikan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1960 dan berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 261206/BUM II tanggal 30 November 1960 

diserahkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.  

Namun sampai integrasi ke-3 (tiga) Bank Pemerintah ini terlaksana, semua 

Bank Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penpres Nomor 8 tahun 

1965 tanggal 4 Juni 1965 disatukan dengan Bank Indonesia, sebagai suatu langkah 

kebijaksanaan Pemerintah menuju pembentukan Bank Tunggal. BKTN 

diintergrasikan pula ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan 

Koperasi, Tani dan Nelayan baerdasarkan Penpres Nomor 9 tahun 1965 dan Surat 
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Menteri Bank Sentral Nomor 42 tahun 1965 dan Nomor 47 tahun 1965. Ketika 

Penpres tersebut baru berjalan 1 (satu) bulan, keluarlah Penpres Nomor 17 tahun 

1965 tentang Pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia, dan 

Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (ex. BKTN) diintergrasikan 

dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II.  

Pada akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nokep : S. 67-

DIR/12/1982 tanggal 2 Desember 1982 Direksi Bank Indonesia menetapkan, bahwa 

Hari Jadi Bank Rakyat Indonesia adalah tanggal 16 Desember 1895. (sumber: 

www.bri.co.id diakses pada tanggal 17 Juni 2013 jam 21:00 WIB) 

 

4.1.1.2 Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia 

Visi Bank Rakyat Indonesia adalah Menjadi Bank Komersil terkemuka yang 

selalu mengutamakan kepuasan nasabah. 

Misi Bank Rakyat Indonesia adalah Melakukan kegiatan perbankan yang 

terbaik dengan mengutamakan pelayanan pada usaha mikro, kecil dan menengah 

untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. Memberikan pelayanan 

prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh 

sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek Good 

Corporate Govermance. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. (sumber: www.bri.co.id diakses pada tanggal 17 

Juni 2013 jam 21:00 WIB) 

 

http://www.bri.co.id/
http://www.bri.co.id/
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4.1.1.3 Struktur organisasi PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas 

pemisahaan pekerja antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana fungsi dan 

aktivitas dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan 

wewenang siapa yang melapor kepada siapa yang menyusun pembagian kerja dan 

merupakan suatu sistem komunikasi.  

 Dengan demikian kegiatan yang beranekaragam dalam perusahaan disusun 

secara teratur sehingga tujuan usaha yang ditetapkan sebelumnya dapat dicapai 

dengan baik. PT. Bank Rakyat Indonesi (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu bentuk 

organisasinya adalah fungsional dan staff, jenjang karier para anggota organisasi 

tidak terikat pada tingkat pangkat dan jabatan struktural yang diperuntukkan bagi 

mereka yang memimpin satuan-satuan kerja yang melakukan kegiatan penunjang 

dimana pengendalian oleh pimpinan tidak terlalu ketat namun tidak mengabaikan 

fungsi pengawasan. Berikut Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Cepu :  
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Berikut beberapa pejabat bank yang berperan dalam bidang perkreditan: 

1. Pimpinan Cabang 

Tanggung Jawab dan tugas dari Pimpinan Cabang adalah: 

a. Mempersiapkan, mengusulkan, negosiasi, revisi dan pencapaian Rencana 

Kerja Anggaran (RKA).  

b. Membina dan mengawasi kelancaran pelayanan operasional di Cabang dan 

BRI Unit.  

c. Melakukan pembinaan secara aktif dalam meningkatkan kemampuan pegawai 

di Kantor Cabang (Kanca), dan BRI Unit diupayakan kualitas yang baik dari 

setiap fungsi marketing, operasional dan support.  

d. Menjamin bahwa seluruh transaksi yang disetujui dan sah telah sesuai dengan 

kewenangannya.  

e. Menjamin ketepatan dan kebenaran pembukuan dan laporan.  

f. Membina dan mengawasi kegiatan operasional di Kantor Cabang, dan BRI 

Unit.  

Wewenang dari Pimpinan Cabang adalah: 

a. Melakukan negosiasi dan menyetujui tingkat suku bunga simpanan sesuai 

dengan kewenangannya.  

b. Memprakarsai, merekomendasi dan memutuskan kredit-kredit baru, suplesi, 

perpanjangan, 3R (Rescheduling, Restructuring, Reconditioning) dan 

penyelesaian kredit bermasalahan sesuai dengan kewenangannya.  
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c. Memberikan persetujuan penggunaan sesuai biaya-biaya sesuai 

kewenangannya.  

d. Mewakili Direksi dalam urusan dengan pihak lain.  

2. Bagian pemasaran dan pemberian pinjaman 

a. Supervisi Penunjang Bisnis 

Tanggung Jawab dan Tugas dari Supervisi Penunjang Bisnis adalah: 

1) Mengidentifikasi potensi ekonomi di unit kerjanya, sehingga dapat 

mendukung penyusunan Pasar Sasaran (PS), Kriteria Nasabah yang dapat 

Dilayani (KND) dan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) Kantor Cabang. 

2) Menyusun RPT yang menjadi tanggung jawabnya sesuai Rencana Kredit 

Anggaran Pasar Sasaran (RKAPS) dan KND Kantor Cabang. 

3) Menerapkan proses kredit sesuai dengan KUP – BRI (Kebijakan Umum 

Perkreditan) dan PPK (Pedoman Pelaksanaan Kredit) Retail yang telah 

ditetapkan terhadap account yang termasuk portofolionya untuk mencapai 

target Kantor Cabang.  

4) Berperan serta secara aktif dalam strategi pengembangan bisnis Kantor 

Cabang serta menjalin hubungan secara profesional dengan debitur dan 

pihak ketiga yang terkait dengan BRI.  

5) Melaporkan masalah-masalah perkreditan kepada Pimpinan Cabang.  

Wewenang dari Supervisi Penunjang Bisnis adalah: 

1) Memutuskan kredit sesuai kewenangannya.  

2) Memberikan rekomendasi untuk kredit putusan Pimpinan Cabang.  
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3) Melaksanakan penilaian yang mandiri sesuai dengan kewenangannya 

dalam menganalisa, mengevaluasi, dan memutuskan kredit.  

4) Sebagai pemrakarsa permohonan pinjaman baru.  

5) Menilai perfomance kerja Account Officer (AO).  

b. Administrasi Kredit 

Tanggung jawab dan Tugas dari Administrasi Kredit Komersial adalah: 

1) Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit di Kantor Cabang.  

2) Menerima, meneliti dan mencacat setiap permohonan kredit sesuai dengan 

Pasar Sasaran, dan  Kriteria Risiko yang diterima (KRD). 

3) Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi atas 

setiap permohonan kredit.  

4) Memelihara dan mengerjakan data portofolio kredit (up date data statis 

dan dinamis pinjaman).  

c. Account Officer (AO) Komersial 

Tanggung Jawab dan Tugas dari Account Officer (AO) komersialadalah: 

1) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa atau penganalisa kredit.  

2) Membuat RTP (Rencana Target Perkreditan) atas sektor yang dikelolanya 

dan tanggung jawab atas pencapaiannya.  

3) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas account yang menjadi 

tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dicapainya (pendapat atau 

keuntungan) dan menetapkan prioritas pembinaan atas account yang 

dikelolanya.  
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4) Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk 

mencapai pendapatan yang optimal bagi Kantor Cabang.  

5) Memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada nasabah.  

6) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul pada atasan dalam 

pelayanan debitur untuk diselesaikan dengan unit kerja terkait.  

Wewenang dari Account Officer (AO) komersial adalah: 

1) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa atau penganalisa kredit.  

2) Bertindak sebagai pejabat perekomendasi untuk kredit yang diprakarsai 

Account Officer  (AO) lainnya.  

3) Menulis kredit Kretap atau Kresun (Kredit berpenghasilan tetap atau 

Kredit pensiunan) sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Pimpinan 

Cabang. 

4) Melaksanakan penilaian yang mandiri sesuai dengan wewenang yang 

diberikan oleh Pimpinan Cabang. 

d. Account Officer (AO) Program 

Tanggung Jawab dan Tugas Account Officer (AO) Kredit Program adalah: 

1) Membuat RTP (Rencana Target Perkreditan) atas Kredit program sesuai 

rencana dan bertanggung jawab atas pencapaiannya.  

2) Mempersiapkan dan melaksanakan atas account yang menjadi tanggung 

jawabnya serta memantau hasil yang dapat dicapainya dan mendapatkan 

prioritas pembinaan atas account yang dikelola.  
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3) Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk 

mencapai pendapatan yang optimal bagi Kantor Cabang. 

4) Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada nasabah.  

Wewenang dari Account Officer (AO) Kredit Program adalah: 

1) Memprakarsai permohonan kredit program.  

2) Menetapkan skala prioritas dalam pemecahan dan penyelesaian masalah 

kredit yang timbul melalui koordinasi dengan Marketing Lending Officer 

(MLO) atau Pimpinan Cabang dan Instansi terkait.  

3) Menginventaris calon nasabah yang akan dilayani.  

e. Account Officer (AO) Briguna 

Tanggung Jawab dan Tugas dari Account Officer (AO) Biguna adalah: 

1) Melakukan analisa atau identifikasi terhadap debitur potensial secara 

kolektif. 

2) Membuat RTP (Rencana Target Perkreditan) Kretap atau Kresun dan 

tanggung jawab atas pencapainnya.  

3) Mengembangkan rencana pemasaran melalui Instansi atau Perusahaan.  

4) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas account yang menjadi 

tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dapat dicapai laba atau 

pendapatan dan menetapkan prioritas pembinaan atas account yang 

dibinanya.  
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Wewenang dari Account Officer (AO) Biguna adalah: 

1) Bertindak sebagai pejabat pemrakarsa atau penganalisa Kretap atau 

Kresun dan sabagai perekomendasi untuk kredit yang diprakarsai Account 

Officer (AO) lainnya.  

2) Melaksanakan penilaian secara mandiri sesuai dengan wewenang yang 

diberikan oleh Pimpinan Cabang. 

f. Funding Officer 

Tanggung Jawab dan Tugas dari Funding Officer adalah: 

1) Mengidentifikasi sumber dana potensial baik perseorangan maupun 

Perusahaan atau Instansi. 

2) Membina hubungan baik dengan instansi atau perusahan maupun debitur 

perseorangan 

3) Melakukan kegiatan promosi produk dana dan jasa.  

4) Menjaga hubungan baik dan mempertahankan nasabah-nasabah Kantor 

Cabang.  

5) Menyusun sasaran dan target.  

Wewenang dari Funding Officer adalah: 

1) Mewakili BRI dalam negosiasi dengan calon nasabah penyimpan dengan 

batas kewenanganya.  

2) Mengusulkan kepada Pimpinan Cabang hal-hal yang berhubungan dengan 

kelancaran penghimpunan dana.  
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4.1.2 Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

Proses permohonan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada umumnya 

dilakukan dengan  mengadakan suatu perjanjian terlebih dahulu. Proses pemberian 

kredit merupakan tindakan terencana dengan menekankan prinsip kehati-hatian   

yaitu melakukan tindakan awal dengan cara menganalisa pendahuluan, pembukuan, 

dan melakukan deteksi awal terhadap segala kemungkinan yang timbul atas 

diberikannya kredit kepada debitur. Menurut Irawan Bagus S. (Bagian Administrasi 

kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu), proses awal pemberian kredit 

dengan jaminan Hak Tanggungan adalah dilakukannya perjanjian kredit sebagai 

perjanjian pokok. Calon debitur datang ke BRI untuk mengisi formulir permohonan 

kredit dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank kemudian 

diserahkan kepada pihak bank. Sebelum bank memberikan keputusan untuk 

menyetujui atau menolak permohonan kredit, bank terlebih dahulu akan mengadakan 

analisa kredit. (wawancara dengan Irawan Bagus S. Bagian Administrasi Kredit PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 10 Juni 2013). 

Persyaratan merupakan hal yang wajib dipenuhi calon debitur dalam 

mengajukan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. Menurut Irawan Bagus S. 

(Bagian Administrasi kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu), syarat 

yang harus dipenuhi calon debitur dalam permohonan kredit dengan jaminan Hak  
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Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu antara lain:  

1. Sertipikat Hak Atas Tanah (dapat atas nama sendiri atau atas nama pihak 

ketiga) 

2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) 

3. Fotocopy KTP atau surat nikah 

4. Fotocopy kartu keluarga 

5. Fotocopy pembayaran PBB 

 Dengan membawa persyaratan tersebut, calon debitur dapat mengisi formulir 

surat pemohonan pinjaman kredit untuk diserahkan kepada pihak bank. (wawancara 

dengan Irawan Bagus S. Bagian Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu, tanggal 10 Juni 2013). 

 Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan debitur yang 

bernama A (nama disamarkan untuk menjaga kode etik Perbankan), mengatakan 

bahwa:  

“…Saya mengajukan kredit di BRI kemarin untuk modal usaha toko 

elektronik saya mas. Saya mengajukan kredit ke bank dengan jaminan 

Hak Tanggungan, pertama-tama saya diminta oleh pihak bank untuk 

mengisi formulir surat permohonan pinjaman, dan melengkapi 

persyaratan seperti fotocopy KTP/surat nikah, fotocopy kartu keluarga, 

fotocopy sertipikat tanah, fotocopy SKPT dan fotocopy pembayaran 

PBB…”. (wawancara dengan debitur bernama A (nama disamarkan 

untuk menjaga kode etik Perbankan), tanggal 16 Juni 2013). 

 

Analisa kredit akan dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi oleh calon 

debitur dan calon debitur telah mengisi formulir surat permohonan pinjaman kredit. 

Analisa pendahuluan yang dilakukan oleh pihak bank diawali dengan kunjungan 
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pendahuluan ke tempat usaha calon debitur dan lokasi agunan yang diwakili oleh  

Account Officer. Menurut Cahyadi Tri W. (Account Officer PT. BRI (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Cepu), mengatakan bahwa:  

“…Setelah calon debitur melengkapi semua persyaratan, kemudian 

saya akan menganalisa kredit dengan melakukan kunjungan 

pendahuluan ke tempat usaha calon debitur untuk melakukan 

wawancara mengenai beberapa hal. Intinya saya akan men-survei ke 

lapangan dengan memperhatikan kelayakan usaha, tempat tinggal, 

penghasilan, biaya-biaya yang dikeluarkan, jaminan serta karakteristik 

calon debitur. Data analisa kredit kemudian saya rangkum dalam 

MAK…”. (wawancara dengan bapak Cahyadi Tri W. Account Officer 

PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 11 Juni 2013) 

 

Penilaian jaminan harus berdasarkan Nilai Pasar Wajar (NPW) untuk 

mendapatkan harga yang sesuai, karena objek Hak Tanggungan hanya dapat dibebani 

sebasar Nilai Pasar Wajar (NPW). Menurut Cahyadi Tri W. (Account Officer PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu) mengatakan bahwa: 

“…Setelah menganalisa kredit kemudian saya melakukan penilaian 

Jaminan calon debitur untuk dimasukkan dalam Surat Penawaran 

Kredit. Penilaian jaminan sesuai harga pasar mas jadi kalau ada 

bangunan diatas tanahnya ya dinilai berapa terus ditambah nilai 

tanahnya berapa gitu. Setelah mendapatkan besar jumlah nilai jaminan, 

laporan penilaian jaminan digabungkan dengan analisa kredit dan 

kemudian  dibuat dalam bentuk proposal kredit untuk diserahkan 

kepada Kabag. Kredit untuk mendapat persetujuan Pimpinan 

Cabang…”. (wawancara dengan bapak Cahyadi Tri W. Account 

Officer PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 11 Juni 

2013) 

 

Setelah dilakukannya analisa kredit, kemudian analisa tersebut akan dibuat 

dalam bentuk proposal analisa kredit oleh Account Officer untuk diserahkan kepada 

kepala bagian kredit dan Pimpinan Cabang untuk dinilai. Jika proposal tersebut 
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dinilai layak untuk diberi pinjaman maka kepala bagian kredit akan 

menginformasikan hasil persetujuan kredit kepada Account Officer untuk 

menginformasikan persetujuan tersebut kepada calon debitur dengan membuatkan 

Surat Penawaran Kredit (SPK) kepada calon debitur dengan isi: Memorandum 

Analisa Kredit (MPK), Putusan Kredit (PTK), Surat Penawaran Kredit (SPK), 

identitas para pihak, jangkan waktu, dan biaya-biaya provisi, percetakan, dan asuransi 

agunan. (wawancara dengan Irawan Bagus S. Bagian Administrasi Kredit PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 10 Juni 2013). 

 Pemberitahuan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan kredit akan 

dikonfirmasikan kepada calon debitur oleh pihak bank. Menurut debitur yang 

bernama A (nama disamarkan untuk menjaga kode etik Perbankan) mengatakan 

bahwa: 

 “…Setelah semua persyaratan saya penuhi, kemudian 3 (tiga) hari 

setelah itu AO BRI datang ke rumah untuk melihat tempat usaha saya. 

Selang beberapa hari AO BRI datang lagi kerumah saya untuk 

menyerahkan Surat Penawaran Kredit kepada saya. Tidak pikir lama  

saya menyetujui Surat Penawaran Kredit itu mas karena sudah saya 

pertimbangkan dari dulu untuk meminjam di BRI. Setelah kira-kira 

kurang dari 1 (satu) minggu saya mendapat telepon dari pihak bank 

agar saya datang ke bank untuk dilakukan penandatanganan perjanjian 

kredit, karena permohonan kredit saya diterima…”. (wawncara dengan 

debitur yang bernama A (nama disamarkan untuk menjaga kode etik 

Perbankan), tanggal 16 Juni 2013). 

 

Langkah berikutnya yang tidak kalah penting dilakukan adalah adalah proses 

pembebanan Hak Tanggungan. Hal ini perlu dilakukan karena jumlah pinjaman yang 

diberikan sangat besar. Menurut Irawan Bagus S. (Bagian Administrasi Kredit PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu), dengan jumlah kredit yang sangat besar  
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yaitu diatas 100 (seratus) juta Rupiah diperlukan pembebanan Hak Tanggungan 

sebagai jaminan untuk memperkecil risiko dalam penyaluran kredit. Sebelum 

pembebanan Hak Tanggungan dilakukan, setiap tanah yang ada bangunannya yang 

dijadikan jaminan harus diasuransikan karena untuk meminimalisir risiko yang akan 

diterima oleh pihak kreditur apabila benda yang dijadikan agunan terkena musibah. 

Proses pembebanan Hak Tanggungan melalui beberapa tahap, tahap pertama adalah 

pemberian Hak Tanggungan oleh debitur (penjamin) dengan  menyerahkan sertipikat 

Hak Atas Tanah dan surat keterangan pendaftaran tanah dari kantor pertanahan 

setempat kemudian akan dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

(SKMHT) yang dapat dibuat oelh Notaris atau PPAT jika diperlukan. Setelah Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) selesai dibuat harus ditingkatkan 

menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT untuk ditandatangani 

oleh pemberi Hak Tanggungan, pemegang Hak Tanggungan, 2 (dua) orang saksi, dan 

PPAT itu sendiri. Tahap kedua pendaftaran Hak tanggungan, yaitu dengan 

mendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada Kantor Pertanahan 

setempat untuk mendapatkan sertipikat Hak Tanggungan. (wawancara dengan Irawan 

Bagus S. Bagian Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, 

tanggal 10 Juni 2013). 
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Tahap terakhir adalah realisasi atau pencairan kredit. Pencairan kredit 

dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kredit yang dibuat dan disahkan 

dihadapan Notaris. Menurut Irawan Bagus S. (Bagian Administrasi Kredit PT. BRI  

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu), mengatakan bahwa: 

“Begini mas…setelah calon debitur itu sepakat dengan Surat 

Penawaran Kredit (SPK) tersebut, maka saya akan memeriksa data 

jaminan dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada 

calon debitur, terutama sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan 

oleh kantor Pertanahan. Perjanjian kredit akan dibuat dan disahkan 

dihadapan Notaris. Isi perjanjian tersebut sesuai dengan SPK yang 

telah disepakati oleh calon debitur. Kemudian akad kredit tersebut 

ditandatangani oleh calon debitur, kepala bagian kredit dan Pimpinan 

Cabang serta Account Officer yang menangani perjanjian tersebut…”. 

(wawancara dengan Irawan Bagus S. Bagian Administrasi Kredit PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 10 Juni 2013). 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa alur pemberian kredit 

dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

adalah sebagai berikut: 
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4.1.3 Tindakan Kreditur Terhadap Debitur Wanprestasi Sebagai Bentuk 

Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di 

PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

Pelaksanaan eksekusi jaminan terhadap kredit macet tidak dilakukan begitu 

saja dilakukan, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak bank sebelum 

melakukan eksekusi. Menurut Cahyadi Tri W. (Account Officer PT. BRI (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Cepu), pihak bank tidak akan begitu saja melakukan eksekusi, 

tetapi pihak akan melakukan tindakan penyelamatan kredit terlebih dahulu terhadap 

debitur bermasalah. Tindakan penyelamatan kredit adalah dengan merestrukturisasi 

kredit atau memperbaiki kredit. Bila ada debitur yang mengalami masalah terhadap 

kreditnya dalam arti kesulitan membayar angsuran pokok beserta bunga pihak bank 

akan memanggil atau mendatangi pihak debitur untuk dilakukan penelitian terlebih 

dahulu terhadap penyebabnya. Setelah itu jika benar debitur mengalami masalah 

terhadap kreditnya maka debitur tersebut diajak negoisasi terlebih dahulu untuk 

menentukan penyelamatan kredit sesuai kemampuan debitur. Bentuk penyelamatan 

kredit yang bisa digunakan untuk memperbaiki kredit debitur adalah: penjadwalan 

kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali 

(restruckturing). (wawancara dengan Cahyadi Tri W. Account Officer PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 11 Juni 2013). 
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Menurut debitur bernama A (nama disamarkan untuk menjaga kode etik 

Perbankan) yang mengajukan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu mengatakan bahwa: 

“…Dulu saya pernah mas tidak membayar angsuran pokok dan bunga 

selama 3 (tiga) bulan. Pada bulan pertama saya mendapat peringatan 

dari pihak bank, bulan kedua saya juga mendapat peringatan dari pihak 

bank lagi, kemudian pada bulan ketiga pihak bank yang diwakili oleh 

AO datang untuk membahas masalah tunggakan kredit saya. Bapak 

AOnya itu menganalisa tunggakan angsuran pokok beserta bunga yang 

saya lakukan. Setelah itu AO baru menawarkan upaya penyelamatan 

kredit dengan cara merestrukturisasi kredit. Cara yang dilakukannya 

dengan mengubah syarat-syarat perjanjian kredit yang menyangkut: 

penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, 

pengurangan tunggakan bunga dan pengurangan tunggakan pokok. 

Seteleh berjalan beberapa bulan kredit saya menjadi lancar dan tidak 

ada tunggakan…”. (wawancara dengan debitur bernama A (nama 

disamarkan untuk menjaga kode etik Perbankan), tanggal 16 Juni 

2013) 

 

Dalam tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank tidak semua 

debitur yang diberikat penyelamatan kredit dapat berjalan lancar dalam melunasi 

angsuran pokok beserta bunganya sampai lunas. Akan tetapi, ada juga yang akhirnya 

jaminan debitur dan/atau penjamin harus dieksekusi untuk pelunasan utangnya. 

Menurut Irawan Bagus S. (Bagian Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Cepu), jumlah debitur dengan jaminan Hak Tanggungan di  PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu dalam periode 2012 tercatat sebagai berikut: 
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1 

3 

9 

Keterangan: 

Rescheduling

Reconditioning

Restruckturing

447 

39 Keterangan: 

Berjalan Lancar

Bermasalah

Gambar 4.3   

Sebaran Jumlah Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu Periode Tahun 2012 

 

  

 

 

 

                                                                                                                              

Sumber: (wawancara dengan Irawan Bagus S. Bagian Administrasi Kredit PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 10 Juni 2013) 

 

 Dari 39 (tiga puluh sembilan) debitur bermasalah, yang berhasil dibantu 

dengan penyelamatan kredit sebanyak 13 (tiga belas) dengan sebaran sebagai berikut: 

Gambar 4.4 

Sebaran Kasus Penyelamatan Kredit Bermasalah di PT BRI (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Cepu Periode Tahun 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (wawancara dengan Irawan Bagus S. Bagian Administrasi Kredit PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 10 Juni 2013) 
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Penyelamatan kredit dilakukan sebanyak 2 (kali), apabila tindakan 

penyelamatan kredit yang pertama tidak mendapatkan hasil maka akan dilakukan 

upaya penyelamatan kredit yang ke-2 (dua) dengan mengubah syarat perjanjian lagi 

sesuai kemampuan debitur. Jika sampai yang ke-2 (dua) kalinya tidak mendapatkan 

hasil maka ekskusi Hak tanggungan harus dilakukan terhadap kredit macet tersebut. 

Kredit bermasalah yang tidak berhasil diberi upaya penyelamatan kredit atau yang 

harus dieksekusi sebanyak 26 (dua puluh enam) dengan sebaran sebagai berikut: 

(lihat Gambar 1.3 halaman 5 ) 

Apabila tindakan penyelamatan kredit dinilai tidak dapat membantu debitur 

dalam menyelesaikan masalah debitur, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan 

eksekusi jaminan debitur.  Menurut Irawan Bagus S. (Bagian Administrasi Kredit PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu), dalam pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu dilakukan dengan 

memberikan peringatan awal oleh pihak bank kepada debitur dengan memberikan 

surat peringatan sampai ke-3 (tiga) kali. Apabila debitur tetap tidak kooperatif dengan 

pihak bank, maka pihak bank menyatan kredit debitur macet dan akan diberikan surat 

pemberitahuan pelelangan jaminan. (wawancara dengan Irawan Bagus S. Bagian 

Administrasi kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 10 Juni 

2013). 
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Menurut debitur bernama B (nama disamarkan untuk menjaga kode etik 

Perbankan) yang mengajukan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu mengatakan bahwa:  

“…Saya dulu mengajukan pinjaman ke BRI untuk usaha saya ini mas 

untuk modal usaha penjualan dan servis komputer. Karena rekan kerja 

saya mengalami kecelakaan sehingga usaha yang kami jalankan 

mengalami penurunan dan pelunasan angsuran pokok beserta 

bunganya menjadi tersendat. Kemudian pihak bank menawarkan 

upaya penyelamatan kredit dengan merestrukturisasi kredit saya. Akan 

tetapi sampai penyelamatan kredit yang ke-2 (dua), usaha saya belum 

juga membaik sehingga saya tetap menunggak dalam pembayan 

angsuran pokok beserta bunganya dan upaya penyelamatan kredit 

dinyatakan tidak berhasil. Kemudian pihak bank memberikan surat 

peringatan untuk dilakukan eksekusi terhadap jaminan kredit saya. 

Setelah saya bernegoisasi dengan pihak bank, saya menyetujui untuk 

dilaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum…”. (wawancara 

dengan debitur B (nama disamarkan untuk menjaga kode etik 

Perbankan), tanggal 15 Juni 2013) 

 

Setelah debitur menyetujui untuk dilakukannya eksekusi terhadap objek Hak 

Tanggungan pihak bank langsung memproses permohonan lelang. Menurut Irawan 

Bagus S. (Bagian Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu), 

mengatakan bahwa: 

“…Biasanya tempat pelaksanaan lelangnya di kantor BRI mas. 

Permohonan lelang dilakukan oleh pihak bank ke Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kemudian diumumkan 

minimal dalam 2 (dua) surat kabar harian setempat. Setelah itu pihak 

bank menunggu tanggal dan tempat pelaksanaan lelang dari pihak 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)…”. 

(wawancara dengan bapak Irawan Bagus S. Bagian Administrasi 

Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 10 Juni 

2013). 
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Dari pelelangan umum tidak didapatkan harga tinggi, eksekusi dapat 

dilakukan melalui penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan bersama. 

Menurut Irawan Bagus S. (Bagian Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Cepu), penjualan di bawah tangan dilakukan dengan cara: debitur 

diberi wewenang untuk mencari pembeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga 

limit yang ditentukan oleh pihak bank. Setelah debitur mendapatkan pembeli tersebut, 

debitur mengkonfirmasikan ke pihak bank untuk dilakukannya penjualan di bawah 

tangan terhadap objek Hak Tanggungan. (wawancara dengan Irawan Bagus S. Bagian 

Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 10 Juni 

2013). 

Untuk eksekusi yang melalui Putusan Pengadilan Negeri, menurut Cahyadi 

Tri W. Account Officer PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu mengatakan 

bahwa: 

“…Kemarin ada 2 kasus gugatan ke pengadilan mas. Saya salah satu 

tim yang ditugaskan oleh bank untuk melawan debitur tersebut 

dipengadilan. Jadi ya saya yang ikut menyiapkan persidangan dari 

awal sampai akhir. Saya juga yang membuat eksepsi, duplik gitu tau 

kan yang diajarkan dosenmu mas?. Mau tidak mau kan kita harus 

melawan sidang itu dan kami tentunya selalu siap terhadap perlawan 

yang dilakukan debitur yang nggk mau dieksekusi. Tapi dengan 

adanya hal tersebut, kami merasa dirugikan dalam segi waktu, tenaga 

dan pikiran. Karena proses sidanya yang cukup lama sehingga 

pekerjaan utama kami jadi ikut terganggu…”. (wawancara dengan 

bapak Cahyadi Tri W. Account Officer PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu) 
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4.1.4 Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

Menurut Cahyadi Tri W. Account Officer PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu, hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan adalah ada beberapa debitur yang sulit untuk diajak bernegoisasi dalam 

penyelesaian kredit, kemudian ada debitur yang protes terhadap harga lelang agunan 

sehingga pelaksanaan eksekusi menjadi terhambat karena debitur tidak sepakat 

jaminannya dilelang dan tetap mengharapkan harga yang tinggi akibatnya 

menghabiskan waktu yang lama untuk negoisasi. Dan yang terakhir adalah adanya 

upaya hukum dari pihak debitur yaitu gugatan ke Pengadilan Negeri yang keberatan 

atas pelaksanaan eksekusi jaminan. (wawancara dengan Bapak Cahyadi Tri W. 

Account Officer PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, tanggal 11 Juni 2013) 

Pernyataan tersebut juga diklarifikasikan oleh Irawan Bagus S. (Bagian 

Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu) yang mengatakan 

bahwa: 

“…Kalau masalah hambatan, ada beberapa hal yang menghambat 

jalannya eksekusi. Yang cukup menyita waktu itu saat melawan 

debitur di pengadilan mas. Jadi pekerjaan utama kita terganggu untuk 

mengikuti proses sidang yang lumayan lama. Dasar gugatannya ya ia 

merasa keberatan terhadap pelaksanaan ekskusi Jaminan yang 

dilakukan oleh pihak bank. Untuk masalah lainnya itu ada yang tidak 

setuju dengan harga lelang, terus ada yang sulit diajak mediasi dalam 

pelaksanaan lelang…”. (wawan cara dengan Irawan Bagus S. Bagian 

Administrasi Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, 

tanggal 10 Juni 2013). 
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Menurut hasil wawancara dengan debitur bernama C (nama disamarkan untuk 

menjaga kode etik Perbankan) yang melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas 

keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu mengatakan bahwa :  

“…Sebelumnya bank telah memberikan penyelamatan kredit saat saya 

kesulitan membayaran angsuran pokok beserta bunganya selama 9 

(sembilan) bulan berturut-turut. Dan pada saat berjalan penyelamatan 

kredit, saya kembali menunggak pembayaran angsuran pokok beserta 

bunganya. Perubahan syarat perjanjian kredit telah diubah sebanyak 2 

(dua) kali, tetapi saya tetap kesusahan untuk membayar angsuran 

beserta bunganya sehingga menurut pihak bank jaminan saya harus 

dilelang. Kemudian pihak bank memberikan surat peringatan untuk 

dilaksanakannya eksekusi terhadap jaminan kredit saya. Saya tentu 

keberatan dong mas jika jaminan saya dieksekusi. Karena saya itu 

beranggapan bahwa perjanjian kredit tersebut masih bisa saya jalankan 

dengan merubah lagi persyaratan perjanjian kredit, sehingga saya 

melakukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri atas keberatan 

terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh 

PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu…”. (wawancara dengan 

debitur C (nama disamarkan untuk menjaga kode etik perbankan), 

tanggal 6 Juli 2013) 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami 

pihak kreditur dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu adalah: 

1. Debitur yang berbelit-belit 

2. Ketidakcocokan harga lelang 

3. Upaya perlawanan hukum debitur 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Sertipikat Hak 

Tanggungan Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

Adanya aturan hukum mengenai pelaksanaan Hak Tanggungan dalam suatu 

perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

bagi semua pihak. Untuk itu bank dalam memberikan kredit harus ada jaminan 

sebagai kebutuhan bagi kreditur atau bank untuk memperkecil risiko dalam 

menyalurkan kredit. Dan fungsi lain jaminan adalah sebagai bentuk perlindungan 

hukum bagi keamanan kreditur yaitu sebagai kepastian pelunasan hutang atas 

pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur, apabila debitur tidak mampu menyelesaikan 

segala kewajiban dalam memenuhi prestasinya atau apabila debitur melakukan 

wanprestasi maka kreditur dapat mengambil kembali uang yang telah dipinjamkannya 

kepada debitur dengan menjual benda jaminan untuk mendapat kepastian pelunasan 

utang debitur. 

Tetapi sebelum membahas tentang eksekusi Hak Tanggungan, proses 

pemberian kredit merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam perjanjian 

kredit. Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan 

suatu perjanjian yang merupakan suatu rangkaian tindakan yang terencana untuk 

menekankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko kredit. Tahapan yang harus 

dilakukan oleh calon debitur dalam mengajukan perjanjian kredit dengan jaminan 
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Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Permohonan kredit  

Proses permohonan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada umumnya 

dilakukan dengan  mengadakan suatu perjanjian terlebih dahulu. Proses pemberian 

kredit merupakan tindakan terencana dengan menekankan prinsip kehati-hatian   

yaitu dengan melakukan tindakan awal dengan cara menganalisa pendahuluan, 

pembukuan, dan melakukan deteksi awal terhadap segala kemungkinan yang timbul 

atas diberikannya kredit kepada debitur. Persyaratan merupakan hal yang wajib 

dipenuhi calon debitur dalam mengajukan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. 

Syarat yang harus dipenuhi debitur dalam permohonan kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan antara lain:  

1. Sertipikat Hak Atas Tanah (dapat atas nama sendiri atau atas nama pihak 

ketiga) 

2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) 

3. Fotocopy KTP atau surat nikah 

4. Fotocopy kartu keluarga 

5. Fotocopy pembayaran PBB 

Dengan membawa persyaratan tersebut, calon debitur dapat mengisi formulir 

surat pemohonan pinjaman kredit untuk diserahkan kepada pihak bank melaui 

Account Officer. 
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Proses pemberian kredit oleh bank harus memiliki keyakinan atau 

kepercayaan bahwa kredit yang disalurkan dapat dikembalikan oleh debitur sesuai 

dengan perjanjian kredit yang masetahui bersama. Selain meliki kepercayaan, bank 

juga harus memperhatikan tingkat risiko yang akan dihadapi dari jangka waktu dalam 

pemenuhan prestasi yang dilakukan debitur kepada kreditur di kemudian hari. Jadi 

kreditur harus sangat berhati-hati dalam memberikan kredit kepada calon debiturnya 

dengan memperhatikan unsur kredit yang dapat digambarkan penulis sebagai berikut: 

Gambar 4.5 

Unsur-Unsur Kredit 

 

 

 

  

 

 

Unsur-Unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

5. kepercayaan, yaitu kepercayaan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan 

datang. 

6. Tenggang Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan 

datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari 

Unsur Kredit 

Kepercayaan 

Risiko 

Waktu 

Prestasi 
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uang, yaitu uang yang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan 

diterima pada masa yang akan datang. 

7. Risiko yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya 

jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontrasprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit 

diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh 

kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu 

terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah 

yang menyebutkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko 

inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit. 

8. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, 

tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan 

ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-

transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering kita jumpai dalam 

praktek perkreditan (Untung, 2005: 3). 

2. Analisa kredit 

Analisa kredit adalah bagian inti dari pemberian kredit. Sebelum menyetujui 

atau menolak suatu permohonan kredit, bank terlebih dahulu akan mengadakan 

proses seleksi (analisa kredit). Permohonan kredit yang diajukan oleh debitur harus 

memuat informasi yang lengkap dan jelas mengenai identitas calon debitur dan 

maksud serta tujuan penggunaan dana kredit tersebut. Analisa pendahuluan yang 

diawali oleh bank biasanya diawali dengan kunjungan-kunjungan pendahuluan 



93 
 

93 
 

kepada calon debitur. Pihak bank akan segera meninjau lokasi usaha dan/atau lokasi 

agunan kredit yang diwakili oleh Account Officer. Prinsip-prinsip dalam pemberian 

kredit yaitu dengan prinsip 5C atau “the five C’s Principles” dalam melakukan 

analisa kredit: 

a. Character (analisa watak) 

Character adalah data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat-

sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar 

belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui 

apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi 

kewajibannya. 

Analisa watak dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari 

calon debitur tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya 

memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan 

untuk membayar kewajibannya. 

b. Capacity (analisa kemampuan) 

Merupakan kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya yang 

dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, sejarah 

perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, 

bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity ini merupakan ukuran dari 

ability to play atau kemampuan dalam membayar. 

Analisa kemampuan dapat dilakukan dengan cara menilai kemampuan 

calon debitur apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan 

http://www.ok-rek.com/2010/06/cara-pembayaran-dari-okrekcom.html
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benar. Kalau ia mampu meminpin perusahaan, ia akan dapat membayar 

pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. 

c. Capital (analisa modal) 

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang 

dikelola calon debitur. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, 

struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti 

keuntungan modal (return on equity), keuntungan investasi (return on 

investment). Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon debitur 

diberi pembiayaan, dan besar plafon pembiayaan yang layak diberikan. 

Analisa modal dapat dilakukan dengan cara melakukan kunjungan untuk 

melihat besar dan struktur modal calon debitur apakah layak diberi 

pinjaman modal atau tidak. 

d. Collateral (analisa agunan) 

Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa cairkan apabila ternyata 

calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral 

ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu 

kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa 

menilai harta yang mungkin bisa dijamasan jaminan. 

Analisa agunan dapat dilakukan dengan cara menilai tingkat kemudahan 

pencairan jaminan di masa depan, apakah mudah dicairkan atau tidak. 

Sehingga bila harus dilakukannya eksekusi tidak ada hambatan dalam 

pelaksanaannya. 
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e. Condition (analisa kondisi atau keadaan) 

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi 

ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu 

usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu 

perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. 

Analisa kondisi dan keadaan dapat dilakukan dengan cara melakukan 

kunjungan ke tempat usaha debitur untuk menilai prospek perkembangan 

usaha calon debitur di masa mendatang (Harun 2010: 34). 

Data hasil dari analisa kredit yang dilakukan oleh Account Officer 

kemudian disajikan dalam bentuk Memorandum Analisa Kredit (MAK). Setelah 

analisa selesai Account Officer akan melakukan penilaian jaminan kredit. Penilaian 

jaminan berdasarkan Nilai Pasar Wajar (NPW) untuk mendapatkan harga yang sesuai 

kemudian disajikan dalam bentuk proposal kredit. 

 

3. Putusan kredit 

Pihak bank akan menilai proposal kredit yang dibuat Account Officer setelah 

melakukan analisa kredit untuk meberikan putusan mengenai diterima atau ditolaknya 

permohonan kredit tersebut. Jika ternyata bank menilai permohonan kredit tidak 

layak untuk diberikan kredit maka bank akan memberitahukan penolakannya kepada 

pemohon kredit, dan sebaliknya jika permohonan kredit tersebut layak untuk 

diberikan pinjaman maka bank akan mengkonfirmasikan persetujuan pemberian 
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kredit kepada calon debitur. Apabila proposal permohonan kredit tersebut disetujui 

maka akan dibuatkan Surat Penawaran Kredit dengan isi: 

a. MAK (Memorandum Analisa Kredit) 

b. PTK (Putusan Kredit) 

c. Identitas para pihak 

d. Jumlah pinjaman 

e. Jangka waktu 

f. Biaya-biaya provisi, percetakan, dan asuransi agunan. 

Untuk meminimalisir risiko yang akan diterima oleh pihak kreditur apabila 

benda yang dijadikan agunan terkena musibah, tanah yang ada bangunannya harus 

diasuransikan minimal sebesar Nilai Pasar Wajar (NPW). Di dalam MAK dan PTK 

juga harus disebutkan NPWnya, beberapa dari Account Officer disebutkan di MAK. 

PTK digunakan untuk menutup jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan sebesar 

berapa jumlahnya. Jaminan sebesar maksimal yang ada di pasar wajar, bisa sesuai 

nilai likuidasi. Langkah berikutnya yang tidak kalah penting dilakukan setelah 

terjadinya perjanjian kredit adalah proses pembebanan Hak Tanggungan itu sendiri. 

4. Pembebanan Hak Tanggungan 

Proses pembebanan Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu dilakukan melalui proses: 

a. Tahap pemberian Hak Tanggungan 

1) Untuk keperluan pembebanan Hak Tanggungan, pertama-tama debitur harus 

menyerahkan kepada bank sertipikat hak atas tanah yang akan dibebani 
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dengan Hak Tanggungan. Sertipikat hak atas tanah tersebut dapat atas nama 

debitur sendiri atau atas nama pihak ketiga. 

2) Disamping harus menyerahkan sertipikat Hak Atas Tanah debitur atau 

pemilik tanah juga harus mengusahakan dan menyerahkan kepada bank, Surat 

Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari kantor pertanahan setempat. 

SKPT tersebut dapat pula langsung dimintakan oleh bank kepada Kantor 

Pertanahan. Adapun yang dimaksud SKPT adalah surat keterangan yang 

memuat : 

a) Keabsahan dari sertipikat hak atas tanah; 

b) Status tanah tersebut dalam sengketa atau diletakkan sita oleh pengadilan 

atau tidak; 

c) Tanah sudah atau belum dibebani Hak Tanggungan; 

d) Dan lain-lain yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. 

3) Demi menjamin keamanan, selain informasi yang diperoleh dari SKPT, 

kreditur (bank) memeriksa ke lokasi tanah untuk : 

a) Mencocokan letak dan batas tanah berikut bangunan (bila ada) antara 

rincian yang ada dalam sertipikat dengan keadaan yang sebenarnya. 

b) Memperkirakan laku tidaknya apabila kelak tanah itu dilelang. 

c) Menaksir harga untuk menentukan nilai objek Hak Tanggungan. 

4) Setelah penelitian yang dilakukan kreditur dianggap cukup, kemudian pihak 

bank dan pemilik tanah datang ke PPAT yang wewenangnya meliputi daerah 

dimana tanah tersebut terletak untuk membuat Surat Kuasa Membebankan 



98 
 

98 
 

Hak Tanggungan (SKMHT) jika diperlukan. Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT) adalah akta surat yang berbentuk blanko dari Kantor 

Pertanahan dan digunakan pemilik jaminan untuk memberikan Hak 

Tanggungan atas tanah yang dimilikinya serta bisa dibuat oleh Notaris atau 

bisa juga PPAT. Jangka waktu berlakunya Akta SKMHT hanya selama 1 

(satu) bulan sejak akta tersebut ditandatangani dan segera harus ditingkatkan 

menjadi APHT hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Hak 

Tanggungan. Pemberian Hak Tanggungan itu dilakukan dengan pembuatan 

APHT oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Lalu APHT tersebut ditandatangani oleh pemilik tanah selaku 

pemberi Hak Tanggungan, pemegang Hak Tanggungan, yaitu pihak bank, 2 

(dua) orang saksi, dan PPAT itu sendiri. 

Menurut Pasal 10 Ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan, 

pemberian Hak Tanggungan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat 

umum yang berwenang membuat akta pemindahan Hak Atas Tanah dan akta 

lain dalam rangka pembebanan Hak Atas Tanah, sebagai bukti perbuatan 

hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-

masing. 
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b. Tahap pendaftaran Hak Tanggungan 

1) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut selanjutnya didaftarkan 

pada Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah tempat dimana 

tanah yang dibebani Hak Tanggungan itu terletak. Di samping APHT itu, 

untuk keperluan pendaftaran harus pula disertakan sertipikat hak atas tanah 

yang bersangkutan. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

menyebutkan bahwa pendaftaran APHT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

kerja setelah penandatanganan APHT tersebut dan  PPAT wajib mengirimkan 

APHT yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor 

Pertanahan selambat lambatnya tujuh hari kerja setelah penandatanganan 

APHT. Jadi dalam pendaftaran APHT ada jangka waktu yang harus sangat 

penting untuk diperhatikan. Karena persoalan jangka waktu tersebut dapat 

menimbulkan risiko pada kreditur yang bersangkutan. Apabila pendaftaran 

APHT tersebut gugur dan kreditur sudah terlanjur memberikan fasilitas kredit 

maka kreditur tersebut tidak punya jaminan lagi untuk pelunasan piutangnya.  

2) Kantor pertanahan tersebut kemudian akan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a) Membuat buku tanah Hak Tanggungan 

b) Mencatat di buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek Hak 

Tanggungan 

c) Mencatat pembebanan Hak Tanggungan tersebut dalam sertipikat hak atas 

tanah yang bersangkutan 
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d) Mendaftar dalam daftar buku tanah Hak Tanggungan Menurut Pasal 13 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tanggal buku tanah Hak 

Tanggungan adalah tanggal hari ke-7 (tujuh) setelah penerimaan secara 

lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya, yang merupakan 

saat lahirnya sertipikat Hak Tanggungan. 

3) Sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat Hak Atas Tanah kemudian 

diserahkan kepada kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan untuk 

disimpan.  

Pada hakekatnya yang dijaminkan dari suatu perjanjian hutang-piutang 

adalah tanah (dan bangunannya) dan bukan sertipikatnya. Melalui lembaga 

penjaminan yang dikenal dengan nama Hak Tanggungan karena setelah 

sertipikat hak Tanggungan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional maka 

sertipikat Hak Atas Tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak 

Tanggungan akan dikembalikan kepada pemiliknya (pemberi Hak 

Tanggungan atau debitur) dan kreditur (pemegang hak Tanggungan) akan 

menerima sertipikat Hak Tanggungan, namun pada praktiknya sertipikat Hak 

Atas Tanah dan dokumen asli pemberian jaminan (sertipikat Hak 

Tanggungan) akan disimpan dalam penguasaan kreditur dan debitur hanya 

menyimpan salinannya saja. 

5. Pencairan Kredit 

Tahap terakhir dalam pemberian kredit adalah pencairan kredit. Apabila Surat 

Penawaran Kredit (SPK) telah disetujui oleh calon debitur, maka Administrasi Kredit 
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akan memeriksan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan terutama 

sertifikat Hak Tanggungan, setelah dokumen lengkap maka kredit bisa cairkan. 

Perjanjian kredit dibuat dan disahkan dihadapan Notaris dikarenakan jumlah 

pinjaman yang diberikan cukup besar yaitu diatas 100 (seratus) Juta Rupiah. Akad 

kredit harus ditandatangani oleh calon debitur yang bersangkutan dan pejabat bank 

yang berwenang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. BRI (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Cepu, dalam hal penggunaan Hak Tanggungan sebagai barang 

jaminan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu semuanya dilakukan dengan 

menggunakan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu 

Notaris dan PPAT dengan melibatkan semua pihak termasuk pihak debitur dengan 

beberapa saksi dalam penandatangan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Hal 

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Hak Tanggungan 

bahwa dalam Pemberian Hak Tanggungan yang wajib dihadiri oleh pemberi Hak 

Tanggungan, pemegang Hak Tanggungan dan 2 (dua) orang saksi, dilakukan dengan 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh PPAT sesuai 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah pada 

masa yang akan datang. Akan tetapi perjalanan perjanjian kredit tidak semua bisa 

berjalan dengan baik. Ada suatu ketika perjanjian kredit bisa terjadi masalah atau 

gangguan. Oleh karena itu setiap bank harus menjaga kualitas kreditnya sebaik 
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mungkin dan mengenali kemunculan penurunan kualitas kredit agar tidak terjadi 

masalah pada perjanjian kredit. 

Kredit bermasalah tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan kredit macet. 

Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolekbilitas macet atau kredit yang memiliki 

kolekbilitas diragukan yang mempunyai potensi macet. Sedangkan kredit macet 

adalah suatu keadaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau 

seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. 

Debitur dengan jaminan Hak Tanggungan di PT BRI (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu Periode Tahun 2012 tercatat ada 486 (empat ratus delapan puluh enam) 

dengan sebaran sebagai berikut: (Lihat Gambar 4.3 halaman 83). 

Pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa tingkat risiko kredit macet dalam 

setahun sebesar 7% (tujuh persen), jadi pengikatan jaminan merupakan kebutuhan 

kreditur untuk memperkecil risiko dalam menyalurkan kredit. Kredit bermasalah 

dalam usaha bank merupakan hal yang lumrah, tetapi bank harus melakukan suatu 

tindakan demi mencegah timbulnya kredit bermasalah dan melakukan upaya 

penyelamatan atau memperbaiki kredit bermasalah tersebut.  Di PT. BRI (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Cepu, ada bentuk upaya penyelamatan kredit bermasalah yang 

dilakukan oleh pihak bank sebelum kredit debitur dinyatakan macet dan harus 

dieksekusi. Upaya penyelamatan kredit oleh bank tujuannya adalah untuk 

melancarkan kredit yang sudah tergolong dalam kredit tidak lancar, diragukan atau 

bahkan telah tergolong dalam kredit macet untuk kembali menjadi kredit lancar 
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sehingga debitur kembali mempunyai kemampuan untuk membayar kembali segala 

utangnya disertai dengan biaya dan bunga kepada bank. 

Penggolongan kualitas kredit menurut Pasal 4 SK Direksi BI Nomor 

30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut: 

1. Kredit lancar (pass), yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat, dan 

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau 

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. 

2. Kredit dalam perhatian khusus (special mention), apabila memenuhi kriteria: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 

90 (Sembilan puluh) hari; atau 

b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau 

c. Mutasi rekening relatif rendah; atau 

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau 

e. Didukung oleh pinjaman baru. 

3. Kredit kurang lancar (substandard), yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 

(Sembilan puluh) hari; atau 

b. Sering terjadi cerukan;atau 

c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau 

d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 

(Sembilan puluh) hari; atau 
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e. Terdapat inmasasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau 

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah. 

4. Kredit diragukan (doubtful), yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 

(seratus delapan puluh) hari;  

b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau 

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; atau 

d. Terjadi kapitalisasi bunga; atau 

e. Dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit atau pengikatan 

agunan. 

5. Kredit macet (bad-debt), yaitu apabila memenuhi kriteria: 

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 

270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau 

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau 

c. Dari segi hukum atau kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai 

wajar. 

Penentuan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka upaya tindakan 

penyelamatan kredit, harus terlebih dahulu didahului dengan adanya penelitian secara 

menyeluruh mengenai sebab-sebab suatu kredit menjadi bermasalah. sehingga pihak 

bak dapat memberikan solusi terbaik dalam penyelamatan kredit bermasalah untuk 

meminimalisir terjadinya kredit macet. Debitur yang melakukan wanprestasi di PT. 
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BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu dalam periode tahun 2012 terdapat 39 (tiga 

puluh sembilan) dengan sebaran sebagai berikut: (Lihat Gambar 4.4 halaman 83) 

Dari Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa upaya penyelamatan kredit yang banyak 

dipakai adalah restruckturing, dikarenakan upaya tersebut dianggap paling efektif 

untuk membantu debitur terhadap kreditnya yang bermasalah. Secara administratif, 

kredit yang diselamatkan adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, 

diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga 

mempunyai kolekbilitas lancar. Upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (25) 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva 

Bank Umum yang lazim ditempuh dalam dunia perbankan sebagai upaya tindakan 

penyelamatan kredit atau lebih dikenal dengan istilah 3 R dilaksanakan dengan cara 

sebagai berikut : 

4) Rescheduling 

Rescheduling adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan  

syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran 

kembali kredit atau jangka waktunya. 

5) Reconditioning 

Reconditioning ialah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan 

perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit, yang tidak 

terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau 
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persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo 

kredit. 

6) Restructuring 

Restructuring ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-

syarat perjanjian kredit yaitu antara lain dengan : Penurunan suku bunga 

kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan bunga; 

Pengurangan tunggakan pokok; Penambahan fasilitas kredit; dan Konversi 

kredit menjadi penyertaan modal sementara 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Account 

Officer PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, pelaksanaan penyelamatan 

kredit dilakukan dengan cara melakukan negoisasi terlebih dahulu dengan pihak 

debitur untuk menentukan penyelamatan kredit sesuai kemampuan debitur dengan 

mengubah beberapa syarat perjanjian kredit. Tindakan penyelamatan kredit dilakukan 

sebanyak 2 (dua) kali, apabila tindakan penyelamatan kredit yang pertama tidak 

berhasil maka akan dilakukan penyelamatan kredit yang kedua dengan cara 

melakukan negoisasi lagi dengan pihak debitur untuk menentukan penyelamatan 

kredit dengan perubahan syarat penyelamatan kredit yang pertama sesuai kemampuan 

debitur untuk memperbaiki kualitas kredit. Tindakan penyelamatan kredit hanya 

dapat dilakukan jika menurut bank debitur telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

1. Kelanggengan (kemampuan bertahan hidup) dari produk debitur; 

2. Kondisi pasar produk debitur dapat diterima; 
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3. Debitur mempunyai kemampuan manajemen; 

4. Debitur mempunyai sumber pembayaran finansial dalam membayar kembali 

pinjamannya; 

5. Bank akan dapat memperbaiki posisinya melalui : 

a. Perbaikan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen.  

b. Menambah dan memperkuat posisi jaminan. 

6. Debitur beritikad baik dan bersedia bekerja-sama serta bersikap transparan 

(Hariyani, 2010: 130). 

Tetapi dalam hal penyelamatan kredit, bank dilarang melakukan penyelamatan 

kredit yang diatur dalam Pasal 52 PBI/7/2005 yang menyatakan bahwa bank dilarang 

melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari: 

1. Penurunan penggolongan kualitas kredit; 

2. Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yaitu 

cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu berdasarkan kualitas 

aktiva; 

3. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. BRI (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Cepu, dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan pihak bank 

tidak langsung melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan, akan tetapi 

tetap berusaha melakukan pendekatan persuasive terhadap debitur yang melakukan 

wanprestasi. Pendekatan ini dilakukan agar dapat diperoleh penyelesaian kredit 
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bermasalah secara damai tanpa melalui eksekusi. Untuk itu upaya-upaya 

penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank  atas kredit bermasalah dengan 

melakukan: Penjadwalan kembali (Reschedulling), Persyaratan Kembali 

(Reconditioning), dan Penataan Kembali (Restructuring) sesuai kemampuan debitur 

yang bermasalah.  

Dalam pelaksanaan penyelamatan kredit bermasalah tujuan utama yang hendak 

dicapai adalah meningkatkan kemampuan membayar debitur dan memperbaiki kualitas 

kredit. Sehingga debitur mempunyai kesempatan lagi untuk membayar premi beserta 

bunganya dengan keringanan yang dipilih dengan melakukan negoisasi dengan pihak 

bank dalam upaya penyelamatan kredit macet tersebut. Namun dalam prakteknya tidak 

semua penyelamatan kredit bermasalah berjalan dengan lancar karena penyelamatan 

kredit bermasalah bersifat sementara.  

Bentuk perlindungan hukum kreditur yaitu PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu terhadap debitur yang melakukan perlawanan saat jaminannya 

dieksekusi adalah dengan memegang sertipikat Hak Tanggungan dan sertipikat Hak 

Atas Tanah yang dijadikan jaminan debitur. Sertipikat Hak Tanggungan yang 

diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan (bank) berfungsi dalam melakukan 

eksekusi Hak Tanggungan dalam hal debitur wanprestasi. Dalam sertipikat hak 

Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang membuat sertipikat 

Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai 
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pengganti Grosse Acte Hypoteek sepanjang mengenai Hak Atas Tanah yang diatur 

dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. Dengan sertipikat Hak Atas 

Tanah dan sertipikat Hak Tanggungan, kreditur tetap memiliki hak kebendaan atas 

tanah atau banguna yang dijadikan jaminan, sehingga kreditur memiliki kuasa penuh 

untuk melakukan eksekusi jaminan untuk mendapat pelunasan utang debitur apabila 

debitur tetap beritikad tidak baik. Hal tersebut merupakan salah satu kekuatan Hak 

Tanggungan yang bersifat Droid De Suite yang artinya Hak Tanggungan mengikuti 

tempat benda berada. Jadi, walaupun tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan 

tersebut dialihkan kepada pihak atau orang lain (dalam hal misalnya dijual), Hak 

tanggungan tersebut tetap melekat pada tanah tersebut sehingga kreditur tetap memiliki 

hak kebendaan atas objek Hak Tanggungan tersebut. Tujuan kreditur menyimpan 

sertipikat Hak Atas Tanah bukan untuk mengambil alih kepemilikan Hak Atas Tanah 

tersebut, tetapi untuk mengantisipasi terjadi masalah atau sengketa  terhadap jaminan 

berupa tanah tersebut dalam jangka waktu perjanjian kredit.  

Suatu objek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan 

seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan yang 

menyebutkan bahwa suatu objek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari 

satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Dengan 

menyimpan sertipikat Hak Atas Tanah, kreditur dapat mengontrol apabila debitur 

tersebut ingin membebankan objek Hak Tanggungannya dengan lebih dari satu Hak 

Tanggungan sehinggga dapat meminalisir risiko terjadinya masalah atau sengketa 

dalam objek Hak Tanggungan yang dijadikan jaminan kredit. Jadi apabila debitur 
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tersebut memiliki lebih dari satu kreditur dan kemudian suatu saat kredit debitur  macet 

atau debitur tidak dapat membayar utangnya kepada salah satu atau semua krediturnya, 

maka kreditur dalam hal ini bank (pemegang Hak Tanggungan) dapat mengambil 

pelunasan hutang debitur dengan melakukan penjualan terhadap objek Hak 

Tanggungan sehingga kreditur (pemegang Hak tanggungan) mendapat pelunasan 

hutang debitur secara utuh dan siasanya dikembalikan kepada debitur untuk dibagi 

secara professional kepada kreditur lainnya. Hal ini merupakan keistimewaan dari Hak 

Tanggungan yang bersifat Hak Preference (droid de preference) atau kedudukan yang 

diutaman kepada kreditur tertentu dari pada kreditur lain. Hal tersebut juga dijelaskan 

dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa apabila 

pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap 

berweanang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-

Undang Hak Tanggungan. Ketentuan tersebut lebih memantapkan kedudukan 

diutamakan pemegang Hak Tanggungan dengan mengecualikan belakunya akibat 

kepailitan pemberi Hak Tanggungan terhadap objek Hak Tanggungan. 

Debitur dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu dalam periode tahun 2012 yang melakukan wanprestasi dan 

jaminannya harus dieksekusi sebanyak 26 (dua puluh enam) dengan sebaran sebagai 

berikut: (Lihat Gambar 1.2 halaman 5).  

Pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa penyelesaian kredit macet melalui 

pelelangan umum banyak dilakukan dikarenakan pelaksanaannya yang cukup mudah 

dan tidak berbelit-belit. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh PT. BRI 
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(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu tidak dilakukan secara sepihak melainkan 

dilakukan secara bertahap. Penyelesaian kredit adalah tindakan akhir “the last action” 

yang akan ditempuh oleh bank dalam hal tindakan penyelamatan kredit sudah tidak 

dapat lagi digunakan. Penyelesaian kredit ditempuh oleh bank sebagai bentuk 

perlindungan hukum yang digunakan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

sebagai pemegang sertipikat Hak Tanggungan terhadap debitur wanprestasi. 

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Cepu ditempuh dengan melalui 3 (tiga) cara yaitu : 

1. Pelelangan Umum 

Pelelangan umum adalah cara alternatif apabila upaya penyelamatan kredit 

macet yang dilakukan pihak kreditur tidak berhasil. Dalam pelelangan umum 

pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan 

atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan tersebut sebagai mana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 

20 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Hak Tanggungan. 

Pelaksanaan pelelangan agunan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Cepu dilaksanaka secara terbuka berdasarkan izin dari pihak debitur selaku pemilik 

agunan dan dapat dilaksanakan tanpa perlu penetapan Ketua Pengadilan Negeri. 

Pelaksanaan lelang eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur pemegang 

hak tanggungan, melainkan harus dilakukan oleh pejabat lelang pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), karena pejabat lelang inilah yang 

diberi wewenang melakukan lelang eksekusi. Berdasarkan permohonan eksekusi 
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tersebut, selanjutnya pejabat lelang memproses pelaksanaan lelang dengan tahap-

tahap sebagai berikut:  

10. Permohonan lelang dari pemilik barang atau penjual Hak Tanggungan ke 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) . 

11. Penetapan tanggal atau hari dan jam lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). 

12. Pengumuman di surat kabar harian setempat. 

13. Peserta lelang menyetorkan uang jaminan ke rekening Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui bank. 

14. Pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL)   

15. Pemenang lelang membayar harga lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) 

16. Bea lelang disetorkan ke Kas Negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). 

17. Hasil bersih lelang disetor ke pemohon lelang atau pemilik barang. Dalam hal 

pemohon lelang atau pemilik  barang adalah  instansi  pemerintah  maka  hasil 

lelang disetorkan ke Kas Negara. 

18. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  menyerahkan 

dokumen dan Petikan Risalah Lelang sebagai bukti untuk balik nama dan 

sebagainya (sumber: http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/prosedur-lelang.ht- 

ml. diakses pada  tanggal 10 april 2013 jam 20:43 WIB). 

http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/prosedur-lelang.ht-%20ml
http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/prosedur-lelang.ht-%20ml
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Diperkirakan melalui suatu penjualan lelang terbuka akan diperoleh harga 

yang wajar atau paling tidak mendekati wajar, karena dalam suatu lelang tawaran 

yang rendah bisa diharapkan akan memancing peserta lelang lain untuk mencoba 

mendapatkan benda lelang dengan menambah tawaran. Lelang dilaksanakan dengan 

cara: penawaran langsung oleh peserta lelang dengan sistem harga naik-naik, 

penawaran pertama dilemparkan oleh juru lelang dengan standar harga terbatas dan 

pemenangnya adalah penawar dengan harga tinggi. Apabila pelelangan telah selesai 

dan barang telah dijual, maka hasil pelelangan tersebut diberikan kepada pihak yang 

telah dimenangkan dalam perkara perdata atau kepada kreditur selaku pemegang Hak 

Tanggungan untuk membayar tagihannya dan biaya eksekusi, dan apabila ada sisa 

atau kelebihannya akan masembalikan kepada pihak yang telah masenakan eksekusi 

atau debitur yang berhutang.  

Cara inilah yang paling banyak dilakukan oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu. Sebanyak 20 (dua puluh) kasus kredit macet dengan jaminan Hak 

Tanggungan diselesaikan melalui lelang. Cara ini dilakukan karena pelaksanaanya 

yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Sehingga dalam hal mendapatkan 

pelunasan kredit, kreditur tidak memerlukan waktu yang lama dan bisa memutar 

kembali dana tersebut pada masyarakat. 

2. Penjualan di bawah tangan 

Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek 

Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika demikian itu akan dapat 

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak dan akan mempercepat 



114 
 

114 
 

penjualan objek Hak Tanggungan. Di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

penjualan di bawah tangan dilakukan dengan cara sukarela yaitu dengan memberikan 

wewenang kepada debitur untuk mencari pembeli dengan harga yang lebih tinggi dari 

harga limit yang ditentukan oleh pihak bank. Setelah debitur mendapatkan pembeli 

tersebut, debitur mengkonfirmasikan ke pihak bank untuk dilakukannya penjualan di 

bawah tangan terhadap objek Hak Tanggungan. 

Penjualan di bawah tangan diatur dalam pasal 20 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 4 tahun 1996 menyebutkan bahwa: “atas kesepakatan pemberi dan pemegang 

Hak Tanggungan dapat dilakukan dibawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat 

diperoleh harga tinggi yang menguntungkan semua pihak”. 

Dan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan yang 

menyatakan bahwa: “Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara 

tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dan diumumkan semasit-masitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang 

beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada 

pihak yang menyatakan keberatan”. 

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan terhadap objek Hak Tanggungan 

hanya dapat dilakukan apabila: 

1. Apabila  disepakati  oleh  pemberi  dan  pemegang Hak Tanggungan dengan 

adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, 

penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilakukan di bawah tangan, jika 
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dengan cara itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua 

pihak. Demikian ditentukan oleh Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Hak 

Tanggungan. 

2. Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh 

pemberi dan/atau pemegang kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

3. Diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 

bersangkutan dan/atau media massa setempat yang jangkauannya meliputi 

tempat letak objek Hak Tanggungan yang bersangkutan 

4. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Harahap, 2005: 199-200).  

Cara penjualan di bawah tangan ini dilakukan dalam 4 (empat) kasus 

penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan oleh pihak PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu. Di samping lebih tinggi hasil harga yang didapat 

dan lebih efisien waktunya juga murahnya biaya yang harus dikeluarkan. Alasan 

dilakukannya cara ini karena debitur menyepakati untuk menjual jaminannya sendiri 

supaya mendapatkan harga yang lebih tinggi. 

3. Putusan Pengadilan Negeri 

Peraturan tentang pelaksanaan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan 

Negeri belum ada di Undang-Undang Hak Tanggungan tetapi hal ini dikuatkan 

dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa: “ selama 

belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan 

Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan, peraturan mengenai eksekusi hypoteek 
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yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak 

Tanggungan”. 

Untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka diberlakukan ketentuan 

Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg dengan perintah dan di bawah Ketua Pengadilan 

Negeri. Dalam masa peralihan ini, Undang-Undang Hak Tanggungan juga 

menegaskan bahwa sebelum ada peraturan yang khusus mengatur eksekusi hak 

tanggungan, maka ketentuan hukum acara eksekusi hipotik berlaku terhadap eksekusi 

hak tanggungan, dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar 

pelaksanaannya. 

Cara ini jarang sekali dilakukan oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Cepu. Dalam periode tahun 2012 terdapat 2 (dua) kasus yang diselesaikan di 

Pengadilan terkait dengan masalah gugatan lelang yang dilakukan oleh Pihak BRI 

dan masalah penyerahan jaminan itu sendiri. Penyebab jarang digunakannya cara ini 

karena prosesnya yang lama dan terlalu melibatkan banyak pihak, sehingga dalam 

rangka memperoleh pelunasan hutang pihak kreditur harus menunggu waktu yang 

lebih lama. 

Tujuan utama yang hendak dicapai dalam pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan adalah keberhasilan dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal 

dari debitur.  Pada setiap upaya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan hal utama 

yang harus dipersiapkan dan diperhatikan adalah mencakup banyak aspek baik atas 

prosedur pemberian kredit, pencairan kredit ataupun dari sisi kelengkapan dokumen 

kredit serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang akan digunakan sebagai sarana 
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pengesahan kredit oleh bank yang secara yuridis formal dianggap sebagai pihak yang 

sah dan benar serta dilindungi hukum untuk menagih kredit debitur dengan menjual 

assetassetnya guna pelunasan kreditnya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi 

kreditur. Kecukupan nilai agunan kredit debitur merupakan instrumen pokok penting 

lainnya yang mutlak harus diperhatikan sehingga dalam hal bank harus berperkara 

melawan debitur, bank tidak hanya menang secara di atas kertas dengan tangan 

hampa karena agunan kreditnya tidak mampu untuk menutup atau mencukupi seluruh 

kewajiban hutang debitur, namun harus menang dalam arti yang sesungguhnya.  

Bank memegang posisi kuat untuk dapat menang dalam perkara yang diajukannya 

dalam rangka penjualan aset debitur untuk melunasi kredit dan kewajiban debitur 

kepada bank. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam proses 

eksekusi Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, 

pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan baru akan dilakukan apabila debitur dalam 

dilakukannya penyelamatan kredit oleh pihak bank tetap beritikad tidak baik atau 

tetap melakukan wanprestasi sehingga tidak mendapatkan hasil sesuai yang 

diharapkan. Berdasarkan sertipikat Hak Tanggungan yang menjadi jaminan kredit 

debitur, eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan menurut Undang-undang Hak 

Tanggungan. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang Cepu telah sesuai dengan Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan  
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yaitu dengan 2 (dua) cara : 

1. Pelelangan umum  

Yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Hak 

Tanggungan yang menyebutkan bahwa: 

Apabila debitor cidera janji, maka kreditur berdasarkan : 

a) Hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat menjual obyek Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang 

Hak Tanggungan, 

b) Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-undang Hak 

Tanggungan, obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan 

umum. 

2. Penjualan di bawah tangan 

Yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undangu-undang Hak Tanggungan yang 

menyebutkan bahwa: “Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak 

Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah 

tangan jika dengan demikian akan diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan”. 

Sehubungan dengan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri di PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu, apabila debitur melaukan upaya perlawanan 

hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri maka penyelesaian kredit 
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dapat dilakukan atas Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 224 

HIR yang menyebutkan bahwa: 

“Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di 

hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan 

"Atas nama Undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan 

hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, 

maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan 

pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang 

yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya 

dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, 

akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat 

dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal 

menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau 

sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya 

memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 

195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.” 

 

 Dalam Pasal 258 RBg juga menyebutkan bahwa: 

(1) Grosse akta hipotek dan surat-surat utang yang dibuat oleh notaris di dalam 

wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi "Atas nama Raja" (sekarang: 

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa) mempunyai kekuatan 

yang sama dengan keputusan pengadilan. 

(2) Untuk pelaksanannya yang tidak dijalankan secara suka-rela, berlaku ketentuan 

ketentuan bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa penerapan paksaan badan 

hanya dapat dijalankan jika diizinkan oleh putusan pengadilan. 

 

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa 

selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan 

memperhatikan ketentuan pasal 14 UUHT, peraturan mengenai hipotik yang ada 

mulai berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), berlaku terhadap 

eksekusi hak tanggungan.  
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4.3 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak 

Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

Salah satu asas Hak Tanggungan adalah pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan mudah dan pasti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 26 Undang-undang 

Hak Tanggungan. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan 

di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu yang sudah diatur secara jelas dalam 

Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah masih tergantung pada pelaksanaannya. 

Secara teoritis Undang-undang Hak Tanggungan memang sudah mengatur secara 

tegas dan rinci, namun dalam praktek masih banyak hambatan yang dapat 

menghambat jalannya eksekusi tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  penulis di PT. BRI (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Cepu, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

hambatan dalam eksekusi Hak Tanggungan baik melalui pelelangan umum maupun  

penjualan di bawah tangan atara lain: 

1. Debitur yang berbelit-belit 

Hambatan ini disebabkan oleh pihak debitur dan/atau penjamin yang sulit 

untuk berkoordinasi dalam melakukan mediasi. Susahnya debitur dan/atau 

penjamin untuk diajak mediasi dengan pihak bank dalam menyelsaikan 

permasalahan kredit macet akan mengulur waktu dengan sia-sia. Ulah debitur 

yang berusaha untuk mengulur waktu akan menghambat proses pelaksanan 

eksekusi Hak Tanggungan dengan harapan agar objek Hak Tanggungan tidak 
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segera dijual. Hal ini menandakan ada iktikad tidak baik dari pihak debitur 

dan/atau penjamin dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. 

2. Ketidakcocokan harga 

Dalam hambatan ini disebabkan oleh pihak debitur yang tidak setuju terhadap  

harga lelang agunan. Pihak kreditur dalam menetapkan harga sudah sesuai 

dengan Nilai Pasar Wajar (NPW),  tetapi disisi lain yaitu pihak debitur 

dan/penjamin merasa keberatan karena harga yang ditetapkan terlalu rendah. 

Debitur tidak rela jika jaminannya dijual dengan harga murah karena 

menurutnya harga jaminannya bisa melebihi harga limit yang ditentukan oleh 

pihak kreditur. Jadi harus dilakukan negoisasi lagi untuk menemukan 

kecocokan harga supaya tidak ada yang keberatan. 

3. Upaya perlawanan hukum dari pihak debitur 

Upaya Perlawanan hukum yang dilakukan oleh debitur dan/atau penjamin 

adalah gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan ke Pengadilan Negeri yang 

dilakukan oleh debitur dan/atau penjamin mempunyai alasan yang 

menurutnya benar. Dasar gugatan yang dilakukan debitur adalah keberatan 

atas dilakukannya eksekusi terhadap jaminannya, karena debitur beranggapan 

bahwa perjanjian kredit tersebut masih bisa dijalankan dengan melakukan 

penyelamatan kredit lagi. Hal tersebut jelas tidak benar karena kreditur (bank) 

hanya melakukan penyelamatan  kredit sebanyak 2 (dua) kali saja. Apabila 

penyelamatan kredit tidak mendapatkan hasil maka kreditr akan melakukan 

eksekusi terhadap jaminan tersebut. Dengan melawan upaya hukum dari 
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debitur otomatis pihak bank harus mengikuti jalannya persidangan dari awal 

sampai Putusan Sidang. Dalam perkara gugatan yang diajukan oleh debitur, 

pihak bank dalam posisi yang kuat karena memegang sertipikat Hak 

Tanggungan dan perjanjian kredit yang dibuat dan disahkan dihadapan 

Notaris. Akan tetapi, upaya perlawanan hukum seperti itu akan menghambat 

dan mengulur waktu jalannya eksekusi Hak Tanggungan. 

Menurut Account Officer PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

mengatakan bahwa bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pihak debitur 

dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan sangat memberatkan pihak bank 

khususnya para Account Officer karena dengan hambatan yang dilakukan oleh pihak 

debitur akan membuang tenaga, waktu dan biaya dengan sia-sia. Masalah ini memang 

merupakan tugas dari Account Officer yaitu sebagai anggota tim penyelamatan dan 

penyelesaian kredit bermasalah dan melaksanakan fungsi tersebut sebaik-baiknya. 

Akan tetapi kegiatan tersebut akan mengganggu tugas utama dari para Account 

Officer dan juga akan mengganggu sistem perkreditan di bank itu sendiri yaitu PT. 

BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di PT. BRI (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Cepu, hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan 

eksekusi Hak Tanggungan tidak hanya disebabkan oleh pihak debitur dan/penjamin 

saja tetapi juga disebabkan oleh kedua belah pihak yaitu pihak debitur dan/atau 

penjamin dengan pihak kreditur yang lama bernegoisasi untuk menemukan 

kecocokan harga agar tidak ada yang keberatan. Hal ini tentu bertentangan dengan 
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ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan yang yang memberikan Hak 

untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 

umum serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut dan juga 

bertentangan dengan asas Hak Tanggungan yaitu pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan mudah dan pasti.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

1. Perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat Hak Tanggungan dalam 

pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu. 

Bentuk perlindungan hukum kreditur pemegang sertipikat Hak 

Tanggungan terhadap debitur yang melakukan perlawanan saat jaminannya 

dieksekusi adalah sertipikat Hak  Tanggungan dan sertipikat Hak Atas 

Tanah. Sertipikat Hak Tanggungan tersebut memiliki Title Eksekutorial 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT. Dengan sertipikat Hak 

Atas Tanah dan sertipikat Hak Tanggungan, kreditur tetap memiliki hak 

kebendaan atas tanah atau banguna yang dijadikan jaminan, sehingga 

kreditur memiliki kuasa penuh untuk melakukan eksekusi jaminan untuk 

mendapat pelunasan utang debitur apabila debitur tetap beritikad tidak baik. 

Hal tersebut merupakan salah satu kekuatan Hak Tanggungan yang bersifat 

Droid De Suite. Apabila debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan 

kemudian suatu saat salah satu atau semua kredit debitur macet maka 

kreditur pemegang sertipikat Hak Tanggungan memiliki kedudukan yang 

diutamakan dari pada kreditur lain sehingga dapat melakukan eksekusi 

jaminan untuk mendapatkan pelunasan utang debitur secara utuh. Hal ini 

merupakan keistimewaan dari Hak Tanggungan yang bersifat droid de 
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preference sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Hak 

Tanggungan. 

Proses eksekusi Hak Tanggungan dilakukan sesuai Pasal 20 UU 

No 4 Tahun 1996 sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur 

dengan cara: pelelangan umum, penjualan di bawah tangan dan Putusan 

Pengadilan Negeri.  

2. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di PT. BRI 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet dengan 

jaminan Hak Tanggungan di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu 

adalah debitur yang berbelit-belit dalam melakukan negoisasi untuk 

menyelesaikan kredit macet, ketidakcocokan terhadap harga lelang yang 

dilakukan oleh pihak debitur dan yang terakhir adalah adanya upaya 

perlawanan hukum dari pihak debitur yang melakukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri. Hambatan yang dilakukan oleh pihak debitur akan 

membuang tenaga, waktu dan biaya dengan sia-sia. Hal tersebut jelas 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak 

Tanggungan tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. 

 

5.2 SARAN 

1. Pihak bank terutama pejabat bank bagian kredit dalam melaksanakan 

analisa harus lebih cermat dan teliti dengan menggunakan prinsip-prinsip 

dalam pemberian kredit yaitu dengan prinsip 5C (character, capacity, 
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capital, collateral, and condition) untuk mencegah terjadinya kredit 

bermasalah atau macet pada masa yang akan datang. 

2. Dalam pengelolaan kredit yang baik pihak bank harus dengan tertib 

melakukan tindakan dengan cara memonitor jalannya perjanjian kredit 

dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan dini apabila 

debitur menunjukkan gejala-gejala mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kewajibannya dan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap 

timbulnya kredit bermasalah pada waktu yang cepat dan tepat.  

3. Bank harus menggunakan sistem manajemen risiko dengan melakukan 

penelitian awal terhadap debitur bermasalah untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi debitur bermasalah tersebut sebelum 

melakukan penyelamatan kredit. 

4. Diharapkan kerjasama yang baik antara pihak debitur, bank, dan pihak 

ketiga dalam penyelesaian kredit bermasalah. 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 

Alamat: Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang 

50229 

Telpon: (024) 8507891 

Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id 

  

INSTRUMEN WAWANCARA 

Account Officer 

Perlindungan Hukum Kreditur  Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan 

Terhadap Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Pelaksanaan Eksekusi Hak 

Tanggungan  Di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu) 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

No Telp/Hp : 
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1. Analisa apa saja yang dilakukan terhadap calon debitur yang akan 

mengajukan permohonan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan Di PT. 

BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu? 

2. Apakah bapak melakukan analisa kredit dengan prinsip 5 C (Character, 

Capacity, Capital, Collateral, Condition ) ? 

3. Apa yang bapak lakukan setelah mengalisa permohonan kredit calon 

debitur? 

4. Apa saja isi dari proposal yang bapak buat dalam permohonan kredit 

dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor 

Cabang Cepu? 

5. Bagaimana cara menjaga supaya kredit bisa berjalan lancar dan debitur 

bisa memenuhi prestasinya sampai selesai? 

6. Pendekatan apa yang dilakukan untuk meperkecil risiko terjadinya kredit 

bermasalah? 

7. Apa saja bentuk penyelamatan kredit bermasalah yang diberikan oleh 

pihak bank? 

8. Bagaimana cara memberikan upaya penyelamatan kredit terhadap debitur 

wanprestasi? 

9. Sampai berapa kali debitur wanprestasi diberikan upaya penyelamatan 

kredit? 

10. Bagaimana jika debitur tetap melakukan wanprestasi? 

11. Cara apa yang digunakan bank dalam Penyelesaian kredit macet di PT. 

BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu?? 
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12. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui 

pelelangan umum di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu? 

13. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui 

penjualan di bawah tangan di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang 

Cepu? 

14. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui 

Putusan Pengadilan Negeri di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang 

Cepu? 

15. Hambatan apa saja yang dialami bank dalam pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu? 

16. Apa dampak dari hambatan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan 

di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu? 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 

Alamat: Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang 

50229 

Telpon: (024) 8507891 

Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id 

  

INSTRUMEN WAWANCARA 

Debitur A (nama disamarkan untuk menjaga kode etik Perbankan) 

Perlindungan Hukum Kreditur  Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan 

Terhadap Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Pelaksanaan Eksekusi Hak 

Tanggungan  Di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu) 

 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

No Telp/Hp : 

 

 

1. Kenapa anda mengajukan kredit di bank ? 

2. Kenapa anda memilih Bank BRI untuk meminjam uang? 

3. Untuk modal atau usaha apa anda meminjam uang di bank? 
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4. Apakah proses permohonan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. 

BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu waktunya lama? 

5. Dinilai berapa jaminan anda oleh pihak bank? 

6. Apakah jumlah nilai jaminan yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan 

yang anda harapkan? 

7. Apakah persyaratan dalam pengajuan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan 

di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu dapat anda penuhi semua? 

8. Setelah Akta autentik selesai dibuat oleh Notaris PPAT, apakah anda 

mendapat penjelasan dari Notaris PPAT tersebut atau dari Account Officer ? 

9. Berapa lama jangka waktu perjanjian kredit anda diberikan? 

10. Apakah dalam membayar angsuran pokok dan bunga kredit anda selalu tepat 

waktu? 

11. Apakah anda pernah melakukan tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

bunga kredit? 

12. Jika iya, berapa kali anda melakukan tunggakan pembayaran angsuran pokok 

dan bunga kredit? 

13. Apakah anda mendapat peringatan dari pihak bank saat melakukan 

wanprestasi? 

14. Apakah ada  upaya penyelamatan kredit yang dilakukan pihak bank? 

15. Bagaimana cara pelaksanaan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak 

bank? 

16. Berapa kali anda mendapat penyelamatan kredit dari pihak bank? 
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17. Bagaimana pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit anda setelah 

dilakukan upaya penyelamatan kredit oleh pihak bank? 

18. Selama perjanjian kredit berjalan, apakah anda selalu kooperatif dengan pihak 

bank? 

19. Selama perjanjian kredit berjalan, apakah Account Officer BRI melakukan 

Tugas dan Kewajibannya dengan baik? 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 

Alamat: Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang 

50229 

Telpon: (024) 8507891 

Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id 

  

INSTRUMEN WAWANCARA 

Debitur B (nama disamarkan untuk menjaga kode etik Perbankan) 

Perlindungan Hukum Kreditur  Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan 

Terhadap Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Pelaksanaan Eksekusi Hak 

Tanggungan  Di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu) 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

No Telp/Hp : 

 

 

 

20. Kenapa anda mengajukan kredit di bank ? 

21. Kenapa anda memilih Bank BRI untuk meminjam uang? 

22. Untuk modal atau usaha apa anda meminjam uang di bank? 
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23. Apakah proses permohonan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. 

BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu waktunya lama? 

24. Dinilai berapa jaminan anda oleh pihak bank? 

25. Apakah jumlah nilai jaminan yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan 

yang anda harapkan? 

26. Apakah persyaratan dalam pengajuan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan 

di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu dapat anda penuhi semua? 

27. Setelah Akta autentik selesai dibuat oleh Notaris PPAT, apakah anda 

mendapat penjelasan dari Notaris PPAT tersebut atau dari Account Officer ? 

28. Berapa lama jangka waktu perjanjian kredit anda diberikan? 

29. Apakah dalam membayar angsuran pokok dan bunga kredit anda selalu tepat 

waktu? 

30. Apakah anda pernah melakukan tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

bunga kredit? 

31. Jika iya, berapa kali anda melakukan tunggakan pembayaran angsuran pokok 

dan bunga kredit? 

32. Apakah anda mendapat peringatan dari pihak bank saat melakukan 

wanprestasi? 

33. Apakah ada  upaya penyelamatan kredit yang dilakukan pihak bank? 

34. Bagaimana cara pelaksanaan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak 

bank? 

35. Berapa kali anda mendapat penyelamatan kredit dari pihak bank? 
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36. Bagaimana pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit anda setelah 

dilakukan upaya penyelamatan kredit oleh pihak bank? 

37. Selama perjanjian kredit berjalan, apakah anda selalu kooperatif dengan pihak 

bank? 

38. Selama perjanjian kredit berjalan, apakah Account Officer BRI melakukan 

Tugas dan Kewajibannya dengan baik? 

39. Tindakan apa yang anda lakukan saat jaminan kredit anda akan dilelang oleh 

bank? 

40. Apakah pemberitahuan lelang yang anda terima telah sesuai prosedur?  

41. Apakah anda di panggil pihak bank untuk bernegoisasi sebelum pelaksanaan 

eksekusi dilakukan? 

42. Dimana pelaksanaan eksekusi jaminan kredit anda dilaksanakan? 

43. Apakah anda melakukan upaya perlawanan hukum atas pelaksanaan eksekusi 

jaminan tersebut? 
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 

Alamat: Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang 

50229 

Telpon: (024) 8507891 

Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id 

  

INSTRUMEN WAWANCARA 

Debitur C (nama disamarkan untuk menjaga kode etik Perbankan) 

Perlindungan Hukum Kreditur  Pemegang Sertifikat Hak Tanggungan 

Terhadap Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Pelaksanaan Eksekusi Hak 

Tanggungan  Di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu) 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

Alamat  : 

No Telp/Hp : 

 

 

 

 

 

44. Kenapa anda mengajukan kredit di bank ? 
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45. Kenapa anda memilih Bank BRI untuk meminjam uang? 

46. Untuk modal atau usaha apa anda meminjam uang di bank? 

47. Apakah proses permohonan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. 

BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu waktunya lama? 

48. Dinilai berapa jaminan anda oleh pihak bank? 

49. Apakah jumlah nilai jaminan yang diberikan oleh pihak bank sesuai dengan 

yang anda harapkan? 

50. Apakah persyaratan dalam pengajuan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan 

di PT. BRI (persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu dapat anda penuhi semua? 

51. Setelah Akta autentik selesai dibuat oleh Notaris PPAT, apakah anda 

mendapat penjelasan dari Notaris PPAT tersebut atau dari Account Officer ? 

52. Berapa lama jangka waktu perjanjian kredit anda diberikan? 

53. Apakah dalam membayar angsuran pokok dan bunga kredit anda selalu tepat 

waktu? 

54. Apakah anda pernah melakukan tunggakan pembayaran angsuran pokok dan 

bunga kredit? 

55. Jika iya, berapa kali anda melakukan tunggakan pembayaran angsuran pokok 

dan bunga kredit? 

56. Apakah anda mendapat peringatan dari pihak bank saat melakukan 

wanprestasi? 

57. Apakah ada  upaya penyelamatan kredit yang dilakukan pihak bank? 

58. Bagaimana cara pelaksanaan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak 

bank? 
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59. Berapa kali anda mendapat penyelamatan kredit dari pihak bank? 

60. Bagaimana pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit anda setelah 

dilakukan upaya penyelamatan kredit oleh pihak bank? 

61. Selama perjanjian kredit berjalan, apakah anda selalu kooperatif dengan pihak 

bank? 

62. Selama perjanjian kredit berjalan, apakah Account Officer BRI melakukan 

Tugas dan Kewajibannya dengan baik? 

63. Tindakan apa yang anda lakukan saat jaminan kredit anda akan dilelang oleh 

bank? 

64. Apakah pemberitahuan lelang yang anda terima telah sesuai prosedur?  

65. Apakah anda di panggil pihak bank untuk bernegoisasi sebelum pelaksanaan 

eksekusi dilakukan? 

66. Dimana pelaksanaan eksekusi jaminan kredit anda dilaksanakan? 

67. Apakah anda melakukan upaya perlawanan hukum atas pelaksanaan eksekusi 

jaminan tersebut? 
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Wawancara dengan Irawan Bagus S. Bagian Administrasi Kredit di PT BRI 

(persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu (Tanggal 10 juni 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


