
 

 

 

ABSTRAKSI 

Dewasa ini perkembangan pembangunan di Indonesia begitu pesat, hal ini 
juga mempengaruhi perkembangan populasi dari suatu daerah yang menjadi 
tempat pembangunan. Pembangunan perumahan misalnya merupakan unsur vital 
dalam penciptaan pusat pertumbuhan populasi dalam suatu daerah, sebagai tempat 
hunian, perumahan menjadi bagian yang fundamental dalam masyarakat. Terkait 
pelaksanaan pembangunan perumahan terjadi hubungan kerja antara Developer 
dan Kontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi pembangunan perumahan, 
hubungan antara Developer dan Kontraktor ini tertuang dalam Kontrak Kerja 
Konstruksi. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi 
perumahan, Developer sebagai penyelenggara pembangunan seringkali 
mengalami keterbatasan dana sehingga memerlukan suntikan dana dari sektor 
perbankan. Suntikan dana ini diperoleh dari pemberian kredit konstruksi yang 
disediakan oleh sektor perbankan dalam mendorong pertumbuhan pembangunan. 
Di Indonesia jumlah bank yang menyediakan kredit konstruksi bagi keperluan 
pembangunan perumahan cukup banyak, diantaranya BNI, Bank OCBC Niaga, 
BTN, BCA, dan lain-lain. 

Perjanjian kredit konstruksi yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara 
bank dan developer mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak sesuai 
dengan asas Pacta Sunt Servanda (suatu perjanjian mengikat layaknya undang-
undang bagi para pihak). Hal ini berarti, masing-masing pihak dalam perjanjian 
harus melaksanakan dan mematuhi klausula-klausula yang tercantum dalam 
perjanjian tersebut. Namun demikian pada kenyataannya pihak developer 
terkadang tidak memenuhi prestasi terhadap perjanjian kredit konstruksi yang 
telah disepakati, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak bank selaku kreditor. 
Tindakan Tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak developer sebagai salah satu 
pihak dalam perjanjian disebut dengan istilah “wanprestasi”. Tindakan 
wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan berakibat 
dieksekusinya objek tanah beserta benda-benda diatasnya yang menjadi jaminan 
hak tanggungan. 

Dalam hal ini wanprestasi dapat juga berakibat dari adanya masalah terkait 
pekerjaan konstruksi, tentu saja hal ini berkaitan dengan pihak Kontraktor selaku 
pelaksana pekerjaan konstruksi pembangungan perumahan. Terhambatnya suatu 
pekerjaan konstruksi terkait pembangunan perumahan berakibat terlambatnya 
penjualan atas rumah-rumah tersebut dan secara langsung berakibat pada 
keterlambatan pengembalian dana pinjaman dari developer kepada pihak Bank 
yang memberikan pinjaman. Maka dari itu kontrak kerja konstruksi secara tidak 
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langsung juga berkaitan erat dengan perjanjian kredit konstruksi antar Bank 
selaku kreditor dan Developer selaku Debitor.   
Kata Kunci : Wanprestasi, Kredit, Jaminan Hak Tanggungan 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Keadaan geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan 

membuat tantangan tersendiri dalam pengaturannya, pelaksanaan 

pembangunan harus betul-betul diusahakan menciptakan keseimbangan 

yang serasi dengan letak wilayah, keadaan dan kekayaan alamnya, serta 

penduduk yang untuk masing-masing pulau berbeda satu sama lainnya. 

Landasan pembangunan yang kokoh dan terperinci sangat diperlukan 

dalam pembangunan sebagai suatu pedoman yang lengkap dan terperinci. 

Selain itu perlu diingat pula bahwa Negara Indonesia terdiri dari daerah-

daerah perkotaan dan pedesaan yang gerak pembangunannya semakin 

berkembang, disini diperlukan keseimbangan antara pembangunan 

dipedesaan dan perkotaan karena antara desa dan kota saling berkaitan erat 

serta saling mendukung, seperti pedesaan  sebagai sumber bahan makanan 

mentah dan bahan baku dengan hasil pangannya yang dapat kita nikmati 

dan perkotaan sebagai konsumen dari bahan–bahan olahan dari sumber 

daya yang dihasilkan pedesaan dengan pembangunan perumahan 

pemukimannya dengan gedung bertingkat yang memadati daerah 

perkotaan. 

Berdirinya perumahan-perumahan, pemukiman dalam gedung 

bertingkat, komplek perumahan merupakan bentuk-bentuk produk 
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