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ABSTRAK

Adanya hukum jaminan yang pasti dan kuat merupakan salah satu indikasi
untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena bank (kreditur) sebagai
penyedia dana sudah tentu memerlukan jaminan dan perlindungan hukum yang
memadai ketika mengucurkan kredit kepada perorangan (individu) maupun
perusahaan (korporasi), bahkan keberadaan hukum jaminan yang kuat serta
memberikan kepastian hukum dan mudah dalam eksekusinya sangat didambakan
oleh para pelaku bisnis.

Dari latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini adalah eksekusi hak tanggungan dalam perkara perdata Nomor
81/Pdt.G.Plw/2012/PN.PBR, serta bagaimana status hak tanggungan dalam
perkara Nomor 81/Pdt. G.Plw/ 2012/ PN.PBR,

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian terhadap
substansi hukum dan perundang-undangan. Sedangkan sifatnya adalah deskriptif,
artinya menerangkan dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, yakni
mengenai fungsi dan status hak tanggungan dalam perkara perdata Nomor
81/Pdt.G.Plw/2012/PN.Pbr.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa eksekusi hak tanggungan
dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2012/PN.Pbr, adalah sebagai jaminan hutang,
karena pelawan (debitur) telah nyata-nyata melakukan wanprestasi atau ingkar
janji, karena tidak membayar angsuran selama 15 (lima belas) bulan, sehingga
pihak bank mengajukan eksekusi terhadap hak tanggungan ke Pengadilan Negeri
Pekanbaru dan dikabulkan oleh hakim.

Status dari hak tanggungan sebagai jaminan hutang debitur (pelawan),
yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap akta perjanjian kredit
yang telah ditanda tangani oleh debitur, maka sesuai dengan akta tersebut sudah
sewajarnya pihak bank (kredtur) mengajukan eksekusi terhadap hak tanggungan
yang telah dikuasakan kepada bank terhadap jaminan hutang debitur. Dari
penetapan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pekanbaru terhadap eksekusi
hak tanggungan tersebut, dan penolakan terhadap perlawanan yang diajukan oleh
debitur (pelawan), maka status hak tanggungan tersebut dapat beralih kepada
pihak bank, dan dapat dilakukan eksekusi untuk menjamin pembayaran hutang
dari debitur (pelawan).
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil

menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan

salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah

berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat

manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai eksekusi hak tanggungan

dalam perkara Nomor 81/Pdt.G/2012/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru,

bahwa majelis hakim menetapkan eksekusi hak tanggungan, dan menolak

perlawanan yang diajukan oleh nasabah (pelawan) terhadap kreditur (PT.Bank

Ekonomi Raharja), karena nasabah terbukti melakukan wanprestasi terhadap

pembayaran angsuran kredit.

Dengan ditetapkan oleh pengadilan eksekusi hak tanggungan dan menolak

perlawanan pelawan (nasabah), maka status hak tanggungan tersebut beralih

kepada pihak bank, sebagai jaminan dari pembayaran hutang debitur sesuai

dengan akta perjanjian kredit yang telah ditanda tangani.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Dalam

penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai

pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu

selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta dan  orang tua, yang telah memotivasi dan membantu

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk

semuanya.
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2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA beserta

jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan fakultas Syari’ah dan Ilmu

Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian

Skripsi ini.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nur’aini Sahu, SH.MH, dan sekretaris

jurusan Bapak Maghfirah, M.Ag, staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah

banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Firdaus, SH. MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan

kemudahan selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak /Ibu dosen yang telah mendidikan dan memberikan ilmu-ilmunya

kepada penulis. Sehinggah penulis bisa seperti ini mengerti apa yang

belum penulis mengarti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti

dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan

membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini

bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengatahuan. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Mei 2014

NENI YARTI
10727000210
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