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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang

berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun

masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang

besar, seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan. Meningkat pula

kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan terssebut diperoleh melalui pinjaman-pinjaman atau

kredit1.

Beberapa  macam  usaha perbankan yang ditawarkan, usaha perbankan

yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik perseorangan maupun

badan usaha adalah jasa dibidang perkreditan. Kredit yang dicairkan oleh bank

adalah dalam bentuk uang kontan (fresh money), kemudian kredit tersebut

dimanfaatkan oleh penerima kredit (debitur) untuk kepentingan pribadi,

misalnya tambahan modal usaha, konsumsi barang kebutuhan, dan lain

sebagainya. Di sisi yang lain, yaitu bagi pihak bank, pencairan kredit dapat

dikatakan sebagai salah satu penghasilan yang menguntungkan, perputaran

uang yang lancar dan mengindikasikan tingkat kesehatan bank tersebut.

1 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya
Bhakti, 2006), h. 15.
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Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah2:

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;

2. Dibuat bersama antara kreditor dan debitur;

3. adanya kewajiban debitur.

Kewajiban debitur adalah:

1. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;

2. Membayar bunga; dan

3. Biaya-biaya lainnya.

Menurut Salim HS, yang diartikan dengan perjanjian kredit adalah3:

"perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, di mana kreditor

berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur

berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya

sesuai dengan jangka waktu yang telah disepa-kati antara keduanya."

Subjek dalam perjanjian kredit adalah kreditur4 dan debitur5.

Sedangkan objek dalam perjanjian kredit adalah kredit. Kredit itu sendiri

adalah: "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya

dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga6.

2 Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata; Buku Kesatu,
(Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 78.

3 Ibid, h.80.
4 Kreditur adalah orang atau badan hukum yang memberikan kredit kepada debitur.
5 Debitur adalah orang atau badan hukum yang menerima kredit dari kreditur.
6 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
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Kasus kredit macet bermasalah dalam dunia perbankan tidak dapat

digolongkan sebagai informasi yang wajib dirahasiakan oleh pihak bank

(rahasia bank), mengingat Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan, yakni Undang-

Undang No. 10 Tahun 1998 yang menentukan, bahwa bank wajib

merahasiakan keterangan mengenai nasabah/penyimpan dan simpanannya.

Ketentuan di atas jelas bahwa kredit macet tidak digolongkan sebagai

informasi yang bersifat rahasia bank, debitur yang menerima kredit dari suatu

bank belum tentu nasabah bank. Informasi mengenai nasabah/debitur atau

kreditur tidak tergolong ke dalam rahasia bank. Apabila nasabah

penyimpankebetulan juga sebagai nasabah/ debitur maka jaminan pinjaman

yang diserahkan kepada bank, sejak kapan pinjamannya diberikan, lancar atau

macetnya pinjaman tersebut, bukan merupakan informasi (keterangan) yang

wajib dirahasiakan bank.

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.7

Di antara jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur adalah

hak tanggungan, yakni penyerahan sertifikat tanah atau rumah kepada kreditur

sebagai jaminan dari pinjaman sejumlah uang kepada kreditur. Untuk

7 Habib Adjie, Eksekusi Hak Tanggungan  Pro Justitia, Tahun XVII, Nomor 2, April
1999,  h. 71.
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menjamin hutang tersebut maka pihak kreditur meminta barang jaminan

sebagai pertanggungjawaban dari hutang tersebut.

Hak tanggungan merupakan hak atas benda tidak bergerak kepada

kreditur sebagai jaminan hutang dari debitur. Untuk menjaga agar hutang

tersebut dapat dibayar oleh debitur sesuai dengan perjanjian yang telah

disepakati bersama. Oleh karena itu hak tanggungan tersebut berada di tangan

kreditur yang telah diserahkan oleh debitur melalui surat kuasa untuk

mengeksekusi hak tanggungan tersebut seandainya hutang tersebut tidak dapat

dibayar oleh kreditur.

Penyelesaian kasus kredit bermasalah sering kali justru membawa

kerugian yang lebih besar bagi kreditur (bank), padahal undang-undang

menentukan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat

dan biaya ringan, namun kenyataannya kreditur tidak mendapat jaminan

perlindungan hukum. Bahkan praktek penyelesaian kredit bermasalah di

lapangan terutama di lingkungan peradilan sering mengalami hambatan-

hambatan yang justru mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Sebagaimana perkara yang diajukan oleh Hj. Ernawati sebagai seorang

debitur atau nasabah pada PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk, Cabang Pekanbaru

(terlawan Eksekusi) dengan nilai Plafon atau pinjaman sebesar Rp

700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Jenis perhitungan atau perjanjian suku

bunga yang telah disepakati adalah 12.50%/ tahun (flat), dengan jadwal dan

perhitungan angsuran pokok hutang dan bunga yang diterbitkan oleh PT.

Ekonomi Raharja Tbk Cabang Pekanbaru adalah sebesar Rp 11.646.435.07,-

(sebelas juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh lima

rupiah tujuh sen)/ bulan, dengan jangka waktu pembayaran 96  (Sembilan
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puluh enam) bulan mulai dari tanggal 31 Agustus 2007 sampai dengan tanggal

31 Agustus 2015, dimana rekap atau jadwal dan perhitungan angsuran telah

ditandatangani terlawan eksekusi di atas kertas bermatrei cukup, sesuai

dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 01 tanggal 03 September 2007 jo Akte

Sertifikat hak tanggungan Nomor 423/2008, tanggal 28 Januari 2008 jo

Pemberian Hak Tanggungan Nomor 322/2007, tanggal 30 November 2007

atas Nama Hj. Ernawati.8

Selanjutnya pihak PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Pekanbaru

tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak pelawan eksekusi, secara

sepihak dimana terlawan telah merubah sendiri suku bunga pinjaman yang

semula disepakati adalah sebesar 12.50% dirubah dan dinaikkan menjadi

15.75%/ tahun oleh terlawan eksekusi. Dan pelawan eksekusi telah berulang

kali mengajukan keberatan terhadap terlawan eksekusi secara lisan dengan

mendatangi kantor terlawan eksekusi, akan tetapi keberatan atau itikat baik

dari pelawan eksekusi tersebut tidak pernah ada ditanggapi oleh terlawan

eksekusi, sehingga pelawan eksekusi menunda sementara pembayaran atau

angsuran kredit tersebut kepada terlawan eksekusi.9

Sementara terlawan eksekusi mengajukan permohonan eksekusi akta

pemberian hak tanggungan ke Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, dengan

sepihak tanpa dasar hukum yang benar telah membuat rincian hutang pelawan

eksekusi sebesar Rp 618.251.802.13.- (enam ratus delapan belas juta dua ratus

lima puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah tigabelas sen). Pengadilan

8 Dokumen Putusan Perkara Nomor 81/Pdt.G.Plw/2012/PN.PBR, h. 2
9 Ibid
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Negeri Pekanbaru telah mengeluarkan surat penetapan Nomor

12/PDT/EKSGROSSE/ 2012/PN. PBR tanggal 12 April 2012.10

Sehubugan dengan hal tersebut, maka kajian dalam tulisan ini adalah

mengenai eksekusi hak tanggungan oleh pihak bank, karena kelalaian dari

pihak debitur dalam membayar angsuran hutang sebagaimana yang telah

disepakati bersama.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diketahui tentang eksekusi hak

tanggungan dalam perkara perdata Nomor 81/Pdt.G.Plw/2012/PN.Pbr di

Pengadilan Negeri Pekanbaru.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah

dalam penelitian adalah eksekusi hak tanggungan dalam perkara perdata

Nomor 81/Pdt.G.Plw/ 2012/PN.PBR, serta status hak tanggungan yang

merupakan jaminan kredit yang diserahkan oleh debitur.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana eksekusi hak tanggungan dalam perkara perdata Nomor

81/Pdt.G.Plw/2012/PN.PBR ?

2. Bagaimana status hak tanggungan dalam perkara Nomor 81/Pdt. G.Plw/

2012/ PN.PBR ?

10 Ibid
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui eksekusi hak tanggungan dalam perkara perdata

Nomor 81/Pdt.G.Plw/2012/PN.PBR.

b. Untuk mengetahui status hak tanggungan dalan perkara Nomor

81/Pdt.G.Plw/2012/PN.PBR

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan

pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN).

b. Menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum hak tanggungan

dalam perjanjian kredit

c. Semoga dapat menjadi kajian dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif, artinya penelitian

terhadap substansi peraturan perundang-undangan tentang eksekusi hak

tanggungan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif,

yakni penelitian yang menerangkan dan menjelaskan tentang

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni mengenai eksekusi

dan status hak tanggungan sebagai jaminan hutang.
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2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan utama yang dijadikan pembahasan

dalam penelitian ini yaitu berupa kasus perkara perdata Nomor

81/Pdt.G/Plw/2012/ PN.Pbr.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku mengenai teori-teori

dan pendapat-pendapat para ahli mengenai hak tanggungan.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum skunder dalam bentuk kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian  ini penulis menggunakan metode pengumpulan

data sebagai berikut:

a. Studi dokumen yaitu pengambilan data langsung dari putusan Perkara

Nomor 81/Pdt.G.Plw/2012/PN.PBR.

b. Studi kepustakaan yaitu pengambilan data dari buku-buku dan

pendapat para ahli, serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan

penelitian ini.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul melalui berkas perkara, peraturan

perundang-undangan, serta literatur yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti yang, selanjutnya  penulis menganalisa  data

tersebut  dengan cara menghubungkan antara data yang diperoleh dalam

kasus, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta pendapat-pendapat para ahli untuk mendapatkan jawaban
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dari permasalahan yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan dengan

metode induktif, yakni menentukan hal-hal yang bersifat khusus kemudian

diambil kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami

hasil penulisan maka dibuatlah suatu sistem penulisan yang dibagi atas beberapa

bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah,

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Perkara Nomor 81/Pdt.G.Plw/2012/PN.PBR.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan dengan teori yang ada

hubungannya dengan permasalah yang meliputi: Jaminan Hutang,

Perjanjian Kredit, Eksekusi Hak Tanggungan.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan tentang eksekusi hak

tanggungan dalam perkara Nomor 81 /Pdt. G. Plw/ 2012/PN. PBR,

dan status hak tanggungan dalam perkara Nomor 81/Pdt.

G.Plw/2012/PN. PBR.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

dari penulis sebagai jalan keluar dari permasalahan yang di hadapi.


