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BAB III 

AKIBAT HUKUM BAGI “PEMILIK BANGUNAN” APABILA 

PEMILIK TANAH (DEBITOR) WANPRESTASI ATAS KREDIT 

BANK 

 

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik tanah sebagai debitor 

bank 

Perikatan yang dilakukan para pihak tentu akan menimbulkan hak 

dan kewajiban, karena itulah diharapkan masing-masing pihak harus 

memenuhi kewajibannya agar perikatan tersebut sesuai dengan yang 

diharapkan. Namun, selama  masa kredit sebagian besar debitor terkadang 

memiliki masalah pada proses kreditnya. Salah satu persoalan yang 

muncul dalam perjanjian kredit adalah menurunnya sikap koperatif dari 

debitor, penurunan nilai jaminan yang digunakan bahkan persoalan lain 

yang muncul dalam pelaksanaan kredit adalah wanprestasi. Wanprestasi 

ini dilakukan debitur dengan berbagai macam bentuk dan alasan mengapa 

penerima kredit melakukan wanprestasi. Perlu dibahas mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan wanprestasi seperti bentuk dan wujud, faktor yang 

menyebabkan debitor wanprestasi, ganti kerugian dalam wanprestasi, dan 

lain sebagainya. Hal tersebut sangat penting untuk diketahui karena dapat 

dijadikan ukuran bagi kreditor, maupun debitor dalam melaksanakan hak 

dan kewajibannya. 
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1.1 Kriteria Wanprestasi 

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda 

“wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban 

yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu 

perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun 

perikatan yang timbul karena undang-undang.
44

  Wanprestasi terjadi ketika 

debitor seharusnya memenuhi kewajiban atas suatu prestasi namun ia tidak 

melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa.
45

 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah 

ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang 

harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam 

bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi 

dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.
46

 Sedangkan 

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga 

sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau 

dilaksankan tidak selayaknya.
47

 

Wanprestasi tentu akan memberikan akibat hukum terhadap pihak 

yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak 

pihak yang dirugikan. Jika debitor wanprestasi maka debitor sejak saat 

dilakukannya ingkar janji tersebut berkewajiban mengganti kerugian yang 
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timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitor 

ingkar janji maka kreditor dapat menuntut
48

 : 

1. Pemenuhan perikatan 

2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi 

3. Ganti rugi 

4. Pembatalan persetujuan timbal balik 

5. Pembatalan dengan ganti rugi 

Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan 

tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya. Pasal 

1236 BW mengatur ketentuan yang prinsipiil mengenai ganti rugi yang 

dapat dituntut oleh kreditor dalam hal tidak dipenuhinya prestasi. Adapun 

unsur-unsur ganti rugi adalah dapat berupa biaya, rugi dan bunga.Ganti 

rugi bisa digunakan sebagai pengganti prestasi, akan tetapi dapat juga 

prestasi tetap dilakukan namun disertai gantirugi. Berdasarkan Pasal 1246 

BW, gantirugi terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu 
49

: 

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita 

2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh 

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian biaya, kerugian dan 

bunga. Makna biaya adalah pengeluaran-pengeluaran nyata. Makna 

kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan kreditor sebagai akibat dari 

wanprestasi, dan makna bunga adalah keuntungan yang seharusnya 

diperoleh kreditor jika tidak terjadi wanprestasi. Selain itu didalam BW 
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tidak hanya mengatur mengenai kerugian yang bersifat materiil saja 

namun juga diatur mengenai kerugian immateril. Biasanya kerugian 

immateriil ini timbul sehubungan dengan perbuatan melawan hukum, akan 

tetapi dapat juga timbul karena wanprestasi. 

Tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditor harus diganti oleh 

debitor. Didalam BW ditentukan bahwa debitor hanya wajib membayar 

gantirugi atas kerugian yang memenuhi dua syarat, yaitu
50

 : 

1. Kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu 

perikatan dibuat.Menurut Pasal 1247 BW bahwa debitor hanya wajib 

mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan 

dibuat, kecuali jika ada arglist (kesengajaan. Perkataan “dapat diduga” 

harus diartikan secara objektif, yaitu menurut mausia normal timbulnya 

kerugian tersebut harus dapat diduga, yang harus dapat diduga bukan 

hanya terjadinya kerugian akan tetapi juga besarnya kerugianpun harus 

bisa diduga. 

2. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta 

daripada wanprestasi.Antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai 

hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian tidak harus diganti. Untuk 

timbulnya suatu akibat tertentu, terdapat sejumlah syarat-syarat yang tidak 

terbatas yang mendukung terjadinya akibat tersebut. Berkenaan dengan 

adanya syarat hubungan kausal ini terdapat dua teori yaitu 
51

: 
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1. Conditio Sine qua Non (Von Buri) 

Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa 

yang dapat ditiadakan untuk adanya akibat. Berbagai peristiwa tersebut 

merupakan suatu kesatuan yang disebut “sebab”. Misalnya, seorang 

ditusuk tangannya dengan menggunakan pisau kemudian mencuci 

tangannya yang terluka tersebut di sungai sehingga terkena tetanus dan 

meninggal. Dalam hal ini yang menjadi sebab kematian bukan hanya 

mencuci tangan saja namun juga karena ditusuk. Jadi jika kedua pristiwa 

tersebut ditiadakan dalam ikatan causalitet merupakan hubungan yang 

tidak dapat ditiadakan peristiwa yang satu maupun yang lain adalah “ 

condetion sine qua non” dan merupakan sebab dari kematian. 

2. Adequate Veroorzaking (Von Kries) 

Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika 

menurut sifat, pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. 

Selanjutnya Hoge Raad memberikan perumusan, bahwa suatu perbuatan 

merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan/diduga akan 

terjadinya akibat yang bersangkutan. Hoge Raad menganut ajaran 

adequate, dari arrestnya tanggal 18 November 1927 dimana dirumuskan 

bahwa yang dimaksud dengan akibat yang lanngsung dan seketika adalah 

akibat yang menurut pengalaman dapat diharapkan akan terjadi. 

Menyatakan suatu perbuatan wanprestasi atau tidak biasanya 

dikaitkan dengan pernyataan lalai. Pernyataan lalai adalah pesan dari 

kreditor kepada debitor, dalam hal ini kreditor memberitahukan pada saat 
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kapankah selambat-lambatnya debitor harus memenuhi prestasinya. Untuk 

menentukan kapan diperlukan pernyataan lalai maka harus dihubungkan 

dengan bentuk wanprestasi, adapun bentuk dari wanprestasi adalah sebagai 

berikut
52

: 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali 

2. Terlambat memenuhi prestasi 

3. Memenuhi prestasi tidak sebagaimana telah diperjanjikan 

4. Melakukan sesuatu yang telah dilarang 

Pernyataan lalai (somasi)dibutuhkan dalam beberapa bentuk 

wanprestasi, artinya tidak semua bentuk wanprestasi harus didahului 

dengan pernyataan lalai (somasi), berikut adalah penjelasannya 
53

: 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali 

Apabila debitor tidak memenuhi prestasinya sama sekali maka 

pernyataan lalai tidaklah diperlukan. Kreditor dapat secara langsung 

menuntut ganti rugi pada debitor. Selain itu pernyataan lalai juga 

tidak dibutuhkan dalam hal : 

a. Jika prestasi debitor yang berupa memberi atau berbuat sesuatu 

hanya mempunyai arti bagi kreditor, jika dilaksanakan dalam 

waktu yang sudah ditentukan (Pasal 1243 BW) misalnya, jika 

seorang penjahit mempunyai kewajiban untuk membuat pakaian 

pengantin, maka ia harus menyerahkan sebelum 

dilangsungkannya perkawinan, jika diserahkan setelah 
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perkawinan maka prestasi debitor sudah tidak berharga lagi bagi 

kreditor. 

b. Jika debitor melanggar perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. 

2. Terlambat memenuhi prestasi. 

Dalam hal debitor terlambat memenuhi prestasinya, maka pernyataan 

lalai diperlukan. Debitor baru dapat dibebani ganti rugi setelah ia 

diberi pernyataan lali, namun masih tetap lalai untuk memenuhi 

prestasinya. Pernyataan lalai dapat ditiadakan apabila dalam 

perjanjian dinyatakan ada “vervaltermijn” (tenggang waktu untuk 

pembayaran), ini berarti dengan dilanggarnya waktu debitor telah 

wanprestasi, namun masih diperlukan adanya pernyataan lalai. 

Misalkan saja A berkewajiban menyerahkan barang kepada B pada 

tanggal 1 Februari 2011, akan tetapi setelah satu bulan ternyata A 

masih belum menyerahkan barangnya. Nah dalam hal ini B masih 

harus diberikan pernyataan lalai untuk menentukan saat benar-benar 

terjadinya wanprestasi. 

3. Pemenuhan prestasi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. 

Hoge Raad berpendapat bahwa jika debitor keliru melaksanakan 

prestasinya, maka pernyataan lalai tidak diperlukan. Menurut J. 

Satrio54
, keadaan lalai terjadi apabila debitor setelah menerima 

perintah/ peringatan agar debitor melaksanakan kewajiban 

perikatannya. Perintah atau teguran itu dalam doktrin dan 
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yurisprudensi disebut dengan “somasi”. Jika somasi tidak juga 

dipenuhi tanpa alasan yang dibenarkan maka debitor telah melakukan 

keadaan lalai dan sejak pada saat itulah akibat hukum wanprestasi 

berlaku. 

Selanjutnya apabila pernyataan lalai sudah dilakukan maka 

pernyataan lalai tersebut harus dituangkan dalam bentuk perintah atau akta 

yang sejenis dengan itu. Dalam Pasal 1238 BW disebutkan tentang 

“perintah” atau “akta sejenis”. Yang dimaksud dengan perintah adalah 

suatu exploit dari jurusita yaitu suatu pesan lisan, yang berupa suatu 

salinan daripada tulisan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh juru 

sita dan diserahkan kepada yang bersangkutan.
55

 Kemudian yang 

dimaksud dengan “akta sejenis” diartikan sebagai sejenis dengan 

“perintah” yang ditafsirkan sebagai exploit juru sita yang bentuknya harus 

tertulis. Namun akta sejenis dalam pembuatannya tidak harus otentik 

seperti exploit juru sita.
56

 

Ketentuan tersebut diatas setelah adanya Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 1963, Pasal 1238 BW dinyatakan tidak berlaku 

lagi, karena menurut Mahkamah Agung penyampaian surat gugatan 

kepada debitor dianggap sebagai somasi, sehingga sebelum sidang dimulai 

debitor dapat melunasi kewajibannya, maka sidang tidak akan diteruskan, 

namun dalam praktek somasi masih dipakai sebagai bentuk teguran pada 
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debitor.
57

 Fungsi dari adanya pernyataan lalai adalah kreditor dapat 

mengetahui kapan debitor dinyatakan wanprestasi. Dengan somasi maka 

juga menetapkan debitor berada dalam keadaan lalai sehingga kreditor 

berhak atas penggantian biaya, rugi dan bunga. 

Terdapat beberapa penyebab debitor wanprestasi  (ingkar janji) 

terhadap perjanjiannya yaitu dapat dikarenakan 
58

: 

a. Debitor menyalahgunakan kredit yang diberikan oleh kreditor untuk  

keperluan yang tidak semestinya dilakukan sehingga mengalami kesulitan  

dalam membayar angsuran yang menjadi tunggakan angsuran. 

b. Kondisi ekonomi debitor. 

c. Sejak awal debitor mempunyai karakter atau niat yang tidak baik. 

d. Debitor meninggal dunia dan tidak ada barang jaminan. 

e. Adanya keadaan atau kejadian di luar dugaan dan tidak disengaja terhadap  

usaha debitur sehingga tidak dapat menepati janji untuk menanggulangi 

terjadinya wanprestasi tersebut.  

Dari penjelasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan wanprestasi 

itu dapat terjadi dikarenakan memang kesengajaan untuk tidak memenuhi 

janjinya atau dikarenakan adanya keadaan memaksa dari debitor. Keadaan 

memaksa ini penting untuk di bahas dikarenakan tindakan seorang debitor 

dikatakan wanprestasi bila tidak dipenuhinya kewajiban tanpa ada alasan 

pembenar. Alasan pembenar yang dimaksud disini adalah keadaan 

memaksa, jadi apabila debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya 
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dikarenakan keadaan memaksa maka ia tidak dapat dikatakan wanprestasi. 

Istilah ”keadaan memaksa”, yang berasal dari istilah overmacht atau force 

majeure,dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak 

ditemui rumusannya secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi 

disimpulkan dari beberapa pasal dalam BW.  

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah 

dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitor untuk memenuhi 

prestasinya, dimana debitor tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus 

menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian 

dibuat.
59

 Keadaan memaksa menghentikan perikatan dan menimbulkan 

berbagai akibat, berbagai berikut
60

 : 

1. Kreditor tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi 

2. Debitor tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib 

membayar ganti rugi 

3. Risiko tidak beralih kepada debitor 

4. Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal 

baik. 

Beberapa ahli di Indonesia mendefinisikan keadaan memaksa 

sebagai berikut : 

R. Subekti mendefinisikan keadaan memaksa adalah debitor 

menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yangdijanjikan itu 

disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga,dan di mana 
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ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul 

di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya 

perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan 

karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang 

yangtidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas 

kelalaian.Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (overmacht), 

selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitor dan “memaksa”, 

keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat 

diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul 

risikonya oleh si debitor.
61

 Purwahid Patrik mengartikan overmacht atau 

keadaan memaksa adalah debitor tidak melaksanakan prestasi karena tidak 

ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang 

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
62

 

Konsep keadaan memaksa, overmacht, atau force majeure didalam 

BW ditemukan dalam pasal-pasal berikut ini : 

a. Pasal 1244 BW 

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, 

rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan 

atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, 

disebabkan  karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat 

dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk 

tidak ada pada pihaknya.” 

 

b. Pasal 1245 BW 

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena 

keadaan memaksa [overmacht] atau karena suatu keadaan yang tidak 
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disengaja,  si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu 

yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan 

perbuatan yang terlarang.”  

 

Keadaan memaksa memiliki dua teori, yaitu teori objektif dan teori 

subjektif, maka berikut adalah penjelasan mengenai teori objektif dan teori 

subjektif 
63

: 

1. Teori Objektif 

Teori ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1444 BW, menurut teori 

objektif ukurannya adalah “orang” (pada umumnya) yang tidak bisa 

berprestasi, jadi ukurannya bukan debitor yang tidak bisa berprestasi 

dikarenakan kepribadiannya, kecakapan, keadaannya, atau kemampuan 

finansialnya. Misalnya penyerahan sebuah rumah tidak mungkin 

dilaksanakan karena rumahnya sudah hancur karena tsunami (gempa 

bumi), jadi debitor hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, 

jika pemenuhan prestasi bagi setiap orang dalam kedudukan debitor tidak 

mungkin dilaksanakan. 

2. Teori Subjektif 

Debitor hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, 

jika debitor yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi dari pada 

debitor tidak dapat memenuhi prestasinya. Misalnya Andi adalah seorang 

pembuat roti yang menerima pesanan, ia harus menyelesaikan pesanan 

Rani sebanyak 1000 kue bolu, namun tanpa diduga bahan baku pembuatan 

roti harganya naik secara berlipat ganda, sehingga jika Andi memenuhi 
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prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran teori subjektif 

mengakui adanya keadaan memaksa, akan tetapi jika ini menyangkut 

pengusaha besar maka tidak terdapat keadaan memaksa. 

Berdasarkan penyebabnya keadaan memaksa dapat terjadi karena 

alam, kebijakan pemerintah dan keadaan darurat. Overmacht karena 

keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkanoleh suatu 

peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindarioleh setiap orang 

karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan,misalnya banjir, longsor, 

gempa bumi, badai, gunung meletus,dan sebagainya.Overmacht karena 

keadaan darurat, yaitu keadaan memaksa yang ditimbulkanoleh situasi 

atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khususyang bersifat segera dan 

berlangsung dengan singkat, tanpa dapatdiprediksi sebelumnya, misalnya 

peperangan, blokade, pemogokan,epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan 

massa, termasuk didalamnyaadanya kerusakan suatu alat yang 

menyebabkan tidak terpenuhinyasuatu perikatan.Overmacht karena 

musnahnya atau hilangnya barang objek perjanjian.Overmacht karena  

kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitukeadaan memaksa yang 

disebabkan oleh suatu keadaan di manaterjadi perubahan kebijakan 

pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang 

berdampak pada kegiatan yangsedang berlangsung, misalnya terbitnya 

suatu peraturan Pemerintah(pusat maupun daerah) yang menyebabkan 
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suatu objek perjanjian/perikatan menjadi tidak mungkin untuk 

dilaksanakan.
64

 

 Selain itu berdasarkan sifatnya keadaan memaksa bersifat tetap dan 

sementara. Jika keadaan memaksa bersifat tetap, maka berlakunya 

perikatan terhenti sama sekali, misalnya barang yang akan diserahkan 

diluar kesalahan debitor, misalkan terbakar musnah atau hancur terkena 

gempa bumi dan bencana alam lainnya. Sedangkan dalam keadaan 

memaksa yang bersifat sementara berlakunya perikatan ditunda. Setelah 

keadaan memaksa tersebut hilang, maka perikatan mulai bekerja kembali, 

misalkan adanya larangan dari undang-undang untuk mengirimkan suatu 

barang dicabut atau barangnya yang hilang diketemukan kembali.
65

 

Berkenaan dengan adanya halangan pemenuhan prikatan karena 

keadaan memaksa, yang dipertanyakan adalah siapa pihak yang harus 

bertanggung jawab atas risiko jika terjadi kerugian. Sehubungan dengan 

persoalan risiko ini, perlu dibedakan risiko pada perjanjian sepihak dan 

risiko pada perjanjian timbal balik, sebagai berikut
66

 : 

1. Risiko pada perjanjian sepihak 

Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana kewajibannya hanya 

terdapat pada salah satu pihak saja, misalkan hibah atau pemberian secara 

cuma-cuma dan pinjam pakai. Menurut Pasal 1245 BW risiko dalam 

perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditor atau dengan kata lain debitor 
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tidak wajib memenuhi prestasinya. Pada perikatan untuk memberikan 

barang tertentu yang diatur dalam Pasal 1237 BW jelas ditentukan bahwa 

kreditorlah yang harus menanggung risiko. Misalkan saja Andi ingin 

menghibahkan rumah nya pada Yayasan BC, ternyata terjadi gempa bumi 

dan rumah tersebut musnah, maka Yayasan BC tidak dapat mendapatkan 

rumah tersebut dan tidak bisa melakukan tuntutan ganti rugi karena adanya 

keadaan memaksa. Jadi dalam hal ini seakan-akan tidak pernah terjadi 

perjanjian hibah. 

Namun tetentuan dalam BW tersebut debitor tidak diwajibkan 

membayar ganti rugi apabila penyerahan barang tersebut tidak terlambat, 

namun jika benda tersebut musnah setelah debitor lalai untuk 

menyerahkan barang maka ia dapat digugat untuk membayar ganti rugi. 

Namun dalam Pasal 1444 BW masih memberikan perlunakan yaitu bahwa 

debitor sekalipun lalai masih dapat dibebaskan dari kewajiban berprestasi, 

jika ia dapat membuktikan bahwa barangnya tetap akan musnah, sekalipun 

ia menyerahkan tepat pada waktunya. 

2. Risiko pada perjanjian timbal balik 

Dalam  hal perjanjian timbal balik, maka apabila terjadi suatu 

keadaan memaksa, maka risiko dibebankan kepada debitor, hal tersebut 

diatur dalam Pasal 1445 BW, Pasal 1246 BW, Pasal 1545 BW dan Pasal 

1563 BW. Misalkan A mengadakan perjanjian tukar menukar dengan B, 

dan yang diperjanjikan adalah tukar menukar  mobil. Pada saat penyerahan 

ternyata mobil A hilang dicuri orang, maka dalam hal ini B tetap 
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menguasai mobilnya. Jadi seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian 

antara A dan B. 

 

2. Upaya Yang Dilakukan kreditor (bank) apabila debitor 

wanprestasi 

Jika debitor telah melakukan wanprestasi tentu saja pihak kreditor 

akan mencari cara bagaimana penyelesaian masalahnya. Tidak akan serta 

merta objek yang dijadikan jaminan tersebut akan langsung di eksekusi 

oleh pihak kreditor. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitor tentu akan 

mengakibatkan kredit tersebut bermasalah bahkan bisa mengalami kredit 

macet. Kredit bermasalah adalah suatu kredit dimana debitor sudah tidak 

sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank 

seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial 

bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak mampu dilunasi 

debitor.
67

 Dikatakan Dalam PBI No. 14/15/2012 tentang kualitas aktiva 

umum menggolongkan kualitas kredit menjadi 5 (lima) jenis, yaitu : 

1. Lancar 

2. Dalam perhatian khusus 

3. Kurang lancar 

4. Diragukan 

5. Kredit macet 
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Dikategorikan sebagai kredit bermasalah adalah kualitas kredit yang 

mulai kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Nasabah yang 

kreditnya dikategorikan sebagai kredit bermasalah jelas telah melakukan 

wanprestasi. Pada Pasal 31 PBI Nomor 14/15/PBI/2012, debitor 

dinyatakan wanprestasi apabila : 

a. Terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lainnya 

selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun aset produktif belum jatuh 

tempo; 

b. Tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau 

tagihan lainnya pada saat aset produktif jatuh tempo; atau 

c. Tidak dipenuhi persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau 

bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi. 

Jika akibat wanprestasi tersebut menimbulkan masalah pada kredit 

debitor maka bank akan melakukan upaya penyelamatan kredit agar tidak 

semakin buruk. Tindakan penyelamatan dana oleh bank dilakukan sejak 

kredit memerlukan perhatian khusus karena pada saat memerlukan 

perhatian khusus debitor telah menunggak sampai 90 hari pembayaran 

pada kreditor. Dalam hal tersebut bank akan melihat keadaan dari debitor 

dan pada tahap mana kredit tersebut bermasalah, dapat saja wanprestasi 

tersebut masih dapat ditolelir sehingga pihak bank masih merasa hubungan 

antara debitor dengan kreditor masih dapat diperbaiki. Jika bank merasa 

nasabah masih memiliki itikad baik (kooperatif) dan usahanya masih 

memiliki prospek maka bank akan melakukan upaya penyelamatan kredit, 
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namun apabila bank merasa nasabah tidak memiliki itikad baik (tidak 

kooperatif) dan usahanya tidak memiliki prospek baik maka akan 

dilakukan upaya penyelesaian kredit.
68

 

Upaya penanganan kredit bermasalah terdiri dari 2 (dua) cara, 

yaitu 
69

: 

a. Upaya penyelamatan atau penyehatan kredit bermasalah. 

Upaya penyelamatan/penyehatan kredit bermasalah merupakan upaya 

restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 

14/15/PBI/2012 yang meliputi upaya Reschulding, Restructuring, dan 

Reconditioning. Yang dimaksud Reschulding yaitu perubahan syarat 

kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka 

waktu. Maka upaya ini bisa memperpanjang jangka waktu kredit atau 

angsuran sehingga angsuran bisa lebih ringan. Reconditioning yaitu 

perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak 

terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu tapi 

mengubah persyaratan kredit misalkan saja penurunan suku bunga atau 

pembebasan suku bunga. Restructuring yaitu upaya perbaikan yang 

dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan 

antara lain bisa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu 

kredit, penambahan fasilitas kredit, pengurangan tunggakan pokok dan 

bunga kredit atau konversi kredit menjadi penyertaan modal 
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sementara.
70

 Jika dalam melakukan upaya penyelamatan kredit 

tersebut tidak berhasil tapi nasabah memiliki itikad baik maka bank 

akan melakukan penyelesaian melalui penyerahan agunan (AYDA) 

yang secara sukarela diberikan nasabah. 

b. Upaya penyelesaian kredit bermasalah. 

Apabila upaya penyelamatan kredit dirasa tidak berhasil untuk 

melancarkan kembali kreditnya maka upaya penyelesaian kredit 

bermasalah dengan cara eksekusi objek jaminan akan dilakukan oleh bank 

dengan catatan bahwa objek jaminan tersebut dibebani lembaga jaminan 

sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.
71

 Selain 

eksekusi ada juga upaya penyelamatan lain yang dilakukan oleh bank 

melalui jalan litigasi dan non litigasi, bank menggunakan dasar gugatan 

adalah wanprestasi namun cara ini sangat dihindari oleh pihak bank. Cara 

terakhir yang paling disukai oleh kreditor adalah mengeksekusi objek yang 

dijadikan jaminan. 

 

3. Proses eksekusi sebagai jalan terakhir apabila debitor tetap tidak 

melaksanakan kewajibannya. 

Apabila wanprestasi yang dilakukan oleh debitor telah berdampak 

buruk pada kredit dibank bahkan sampai pada kredit macet maka upaya 

yang paling cepat dilakukan kreditor adalah dengan melakukan eksekusi. 

Eksekusibenda objek jaminan adalah pelaksanaan hak kreditor pemegang 
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hak jaminan terhadap objek jaminan apabila terjadi perbuatan ingkar janji 

oleh debitor dengan cara penjualan objek jaminan untuk melunasinya.
72

 

Dikarenakan lembaga jaminan yang dipakai mengikat agunan adalah hak 

tanggungan maka dasar ketentuan eksekusi adalah Undang-Undang Hak 

Tanggungan.  Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan 

dinyatakan : 

1. Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: 

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak 

Tanggungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6, atau 

b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak 

Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara 

yangditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk 

pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak 

mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya. 

2. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan 

obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika 

dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan semua pihak. 

3. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 

dapat dilakukan setelah lewat waktu1 (satu) bulan sejak diberitahukan 

secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan 
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kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-

dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 

bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak 

yang menyatakan keberatan. 

4. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan 

cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) batal demi hukum. 

5. Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan 

pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta 

biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan. 

Tata cara eksekusi objek hak tanggungan pada intinya memuat tiga 

cara, yaitu : 

1. Eksekusi penjualan dibawah tangan 

2. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial 

3. Eksekusi berdasarkan parate eksekusi 

Eksekusi biasanya dilakukan bank pada tahapan kredit semakin 

buruk setelah upaya penyelamatan kredit bermasalah tidak berhasil. Maka 

untuk mengurangi kerugian yang dialami pihak bank dilakukanlah 

eksekusi terhadap benda jaminan yang sebelumnya telah diberikan oleh 

debitor, termasuk juga barang milik pihak ketiga yang ikut dijaminkan. 

Berikut akan dijelaskan 3 bentuk eksekusi yang dapat dilaksanakan. 
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3.1 Eksekusi Penjualan Dibawah Tangan 

Penjualan dibawah tangan dari objek hak tanggungan hanya dapat 

dilakukan bila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak 

tanggungan selain itu penjualan dibawah tangan dilaksanakan dalam 

rangka memperoleh harga tertinggi dan demi menguntungkan semua 

pihak, demikian yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 

Hak Tanggungan. Kesepakatan ini seringkali sulit diperoleh oleh pihak 

bank sebagai kreditor dikarenakan beberapa hal yaitu karena nasabah 

debitor yang tidak lagi beritikad baik tidak bersedia ditemui oleh pihak 

bank, atau bahkan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.
73

Dalam 

keadaan tertentu justru menurut pertimbangan bank lebih baik agunan itu 

dijual di bawah tangan daripada dijual di pelelangan umum.  

Agar bank tidak menghadapi kesulitan mendapat persetujuan dari 

pihak debitor maka pada waktu kredit diberikan sebaiknya bank 

mensyaratkan agar didalam perjanjian kredit diperjanjikan bahwa bank 

diberi kewenangan untuk dapat menjual sendiri agunan tersebut secara 

dibawah tangan atau memint kepada debitor untuk memberikan surat 

kuasa khusus yang memberikan kekuasaaan kepada bank untuk dapat 

menjual sendiri agunan tersebut secara dibawah tangan. Menurut Sutan 

Remy Sjahdeini jual beli dibawah tangan tersebut sah apabila penjualan 

tersebut sesuai dengan harga dipasaran dan tidak boleh merugikan debitor 
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dengan penjualan dengan harga dibawah harga wajar.
74

 Apabila penjualan 

tersebut ternyata dengan harga yang tidak sewajarnya maka pemberi hak 

tanggungan dan debitor itu sendiri dapat mengajukan gugatan terhadap 

bank,  dalih yang dapat diajukan bank adalah bank telah melakukan 

perbuatan melanggar hukum yaitu bertentangan dengan kepatutan, 

keadilan dan asas itikad baik. Sesuai dengan asas kepatutan dan itikad 

baik, bank harusnya tidak menentukan sendiri harga jual atas barang-

barang agunan nasabah debitor tersebut, melainkan penaksiran harga 

dilakukan oleh suatu perusahaan penilai (appraisal company) yang 

independen dan memiliki reputasi baik. 

Selain hal tersebut yang perlu dikatahui adalah berdasarkan Pasal 20 

ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan, pelaksanaan penjualan 

dibawah tangan 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 

sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang 

bersangkutan dan/ atau media masa setempat, serta tidak ada pihak yang 

menyatakan keberatan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi 

pihak-pihak yang berkepentingan misalnya pemegang hak tanggungan 

kedua,ketiga dan kreditor lain.  

Undang-undang memberikan peluang kepada debitor atau pihak 

ketiga pemberi jaminan hak tanggungan untuk menawarkan dan mencari 
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pembeli sendiri sebelum barang jaminan itu dijual melalui lelang, peluang 

tersebut diberikan undang-undang  agar tidak ada praktik penjualan yang 

merugikan.
75

 Eksekusi melalui penjualan di bawah tangan memberikan 

keuntungan kepada kreditor atau pihak ketiga pemberi hak tanggungan, 

karena tidak harus menanggung biaya eksekusi dan pelelangan umum 

yang memakan biaya besar. Seperti yang diketahui bahwa proses eksekusi 

objek jaminan secara paksa dengan bantuan pengadilan dimulai dari 

diajukan permohonan eksekusi oleh kreditor kepada pengadilan, penyitaan 

dan penjualan lelang. Biaya yang timbul dari eksekusi secara paksa 

tersebut dibebankan kepada termohon lelang yang dipotong dari hasil 

penjualan barang yang akan dilelang, tentu hal ini lebih merugikan bagi 

kreditor atau pihak ketiga pemberi hak tanggungan. Selain memberikan 

keuntungan bagi pihak debitor eksekusi di bawah tangan ini juga 

memberikan keuntungan bagi krediitor, terutama jika harga barang 

jaminan sepadan dengan utang debitor. Apabila kreditor mengeksekusi 

secara paksa dikhawatirkan harga penjualan tidak sesuai harapan. Melalui 

penjualan dibawah tangan kreditor juga tidak perlu bersusah payah 

menggunakan hak-haknya sebagimana yang tercantum dalam perjanjian 

jaminan dan kreditor tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengurusi 

penjualan barang jaminan. Kreditor juga dapat menyerahkan penjualan 

dibawah tangan kepada debitor atau pihak ketiga pemberi hak tanggungan 
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kemudian kreditor hanya menerima hasil penjualan tersebut guna menutup 

piutang debitor beserta bunganya.
76

 

Dalam hal penjualan dibawah tangan dilakukan oleh debitor atau 

pihak ketiga pemberi hak tanggungan, jika debitor atau pihak ketiga 

pemberi hak tanggungan berhasil mendapatkan calon pembeli,  maka bank 

harus dilibatkan dengan melakukan perundingan prihal proses jualbeli 

barang jaminan. Bank biasanya meminta pembayaran sebagian dari harga 

jual untuk melunasi utang debitor, kemudian bank juga akan menjanjikan 

bahwa jika pelunasan utang telah dilakukan maka bank akanmemberikan 

roya kepada pembeli untuk membersihkan tanah yang dibeli dari 

pembebanan hak tanggungan, selain itu pembeli juga dapat meminta tanah 

tersebut dibebaskan dari nilai hak tanggungan selebihnya dengan catatan 

juga disetujui oleh kreditor lainnya.
77

 

Apabila telah tercapai suatu kesepakatan antara debitor atau pihak 

ketiga pemberi hak tanggungan dengan pembeli dan juga kreditor, maka 

proses jual beli barang jaminan dilakukan seperti transaksi jual beli biasa. 

Kreditor tidak perlu khawatir jika hasil jual beli tidak digunakan untuk 

melunasi utang debitor, karena selama utang belum dilunasi maka hak 

tanggungan terus melekat pada bendanya ditangan siapapun bebda jaminan 

tersebut berada.
78

 Sebaliknya pembeli tidak perlu khawatir bank selaku 

kreditor tidak memberikan roya atau pencoretan pada sertifikat tanah, 
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karena proses tersebut dapat dilakukan dengan meminta surat perintah dari 

pengadilan jika kreditor tidak bersedia memberikan surat keterangan 

pelunasan. 

3.2 Eksekusi Berdasarkan Parate Eksekusi 

Parate executie dari kata paraat yang berarti hak itu siap siaga 

ditangan kreditor untuk menjual benda jaminan dimuka umum itu atas 

dasar kekuasaan sendiri, seolah seperti menjual miliknya sendiri.
79

 

Pengaturan parate executie telah ada pada saat berlakunya lembaga 

hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) BW yang 

selengkapnya sebagai berikut:  

Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotek pertama untuk, 

pada waktu diberikannya hipotek, dengan tegas minta diperjanjikan 

bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang 

terhutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil 

yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan uang 

pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. 

 

Dari Pasal tersebut diketahui bahwa Undang-undang memberikan 

kepada pemegang hipotek pertama untuk menjual langsung atas kekuasaan 

sendiri barang objek hipotek tanpa melalui pengadilan. Selain di dalam 

BW, Parate eksekusi juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 

6, yaitu :  

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. 
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Menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, Parate Eksekusi 

adalah“Eksekusi yang dilaksanakan tanpa mempunyai titel eksekutorial 

(Grosse Akta Notaris atau Keputusan Hakim) melalui parate eksekusi 

(eksekusi langsung) yaitu pemegang Hak Tanggungan dengan adanya janji 

untuk menjual atas kekuasaan sendiri dapat melaksanakan haknya secara 

langsung tanpa melalui keputusan hakim atau grosse akta notaris”.
80

 

Menurut Subekti Parate executie adalah “ menjalankan sendiri atau 

mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan 

hakim, yang ditunjukan atas suatu barang jaminan untuk selanjutnya 

menjual sendiri barang tersebut”.
81

 Sedangkan menurut Yahya Harahap 

berpendapat parate executie merupakan pengecualian atau prinsip eksekusi 

dibawah perintah dan pimpinan ketua pengadilan.
82

 Maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa parate executie dalam Undang-undang Hak 

Tanggungan adalah pelaksanaan penyelesaian hak tagih kreditor 

pemegang hak tanggungan pertama, yang mempunyai hak untuk menjual 

objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 

umum,tanpa didahului perintah ketua pengadilan negeri manakala debitor 

ingkar janji.
83
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Pemegang Hak Tanggungan (kreditor) dapat langsung datang dan 

meminta kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas 

objek hak tanggungan yang bersangkutan, karena kewenangan pemegang 

hak tanggungan pertama itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh 

Undang-Undang (kewenangan tersebut dimiliki demi hukum), maka 

kepala kantor lelang negara harus menghormati dan mematuhi 

kewenangan tersebut.
84

 

Didalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan secara eksplisit 

disebutkan bahwa eksekusi jaminan utang pada dasarnya harus melalui 

gugatan pengadilan negeri, tetapi undang-undang hak tanggungan juga 

memberikan landasan hukum bahwa eksekusi dapat dilakukan tanpa 

mendapat putusan pengadilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 14 Undang-

Undang Hak Tanggungan yang menegaskan bahwa sertifikat hak 

tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “ Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan 

eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse 

akta hipotek sepanjang mengenai tanah, selain Pasal 14 tersebut Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan juga memberikan kesempatan bahwa 

apabila debitor wanprestasi, maka pemegang hak tanggungan memunyai 

hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri.
85
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Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasan sendiri 

berdasarkan Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan merupakan hak 

yang dipunyai pemegang hak tanggungan tetapi hal tersebut juga perlu 

dibatasi, sebagai berikut:
86

 

1. Pemegang Hak tanggungan pertama dilarang melakukan pembelian 

langsung melalui lelang. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

perlindungan bagi pemberi hak tanggungan dari tindakan sewenang-

wenang pemegang hak tanggungan. Lelang berdasarkan Pasal 6 ini, nilai 

limit/harga ditentukan sendiri oleh pemegang hak tanggungan karenanya 

jika pemegang hak tanggungan pertama juga sebagai pembeli maka 

cendrung disalahgunakan karena pemegang hak tanggungan akan 

menentukan berapa besarnya harga dan akan membeli sendiri, kemudian 

dengan leluasa menjual kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. 

2. Pengaturan bahwa nilai limit/harga limit ditentukan oleh apraisal 

independen. Hal tersebut lebih baik dikarenakan apraisal independen tidak 

memiliki kepentingan atas debitor maupun kreditor, maka diharpkan akan 

dapat melindungi debitor dari kesewenangan penentuan nilai agunan oleh 

pemegang hak tanggungan pertama. 

Pada dasarnya parate eksekusi ini lebih sederhana dan cepat karena 

tanah atau bangunan objek hak tanggungan tidak perlu dilakukan 

penyitaan dan proses pengadilan yang panjang, namun berkaitan dengan 

adanya ketentuan dalam memori penjelasan umum angka 9 dan penjelasan 
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Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak tanggungan yang 

menyatakan bahwa meskipun hak untuk menjual atas kekuasan sendiri itu 

diberlakukan, tetapi harus dilaksanakan menurut Pasal 224 H.I.R kalimat 

terakhir dalam penjelasan umum undang-undang hak tanggungan tersebut 

oleh pihak kantor lelang dianggap sebagai suatu ketentuan yang mengikat 

sehingga eksekusi objek hak tanggungan (parate eksekusi) harus melalui 

pengadilan.
87

 

Jika dalam hal permintaan parate eksekusi bank kepada kantor lelang 

ditolak karena sebelumnya tidak dimintakan surat perintah (fiat) dari 

pengadilan negeri, pelaksanaan eksekusi yang dapat ditempuh selanjutnya 

oleh kreditor adalah eksekusi berdasarkan sertifikat hak tanggungan 

3.3 Eksekusi Berdasarkan Titel Eksekutorial 

Eksekusi berdasarkan sertifikat hak tanggungan didasarkan pada 

Pasal 224 H.I.R (Pasal 258 R.Bg) yang mengatur eksekusi terhadap 

dokumen selain putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial. 

Eksekusi berdasarkan Pasal 224 H.I.R dilakukan oleh kredior dengan cara 

mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar sertifikat 

hak tanggungan dieksekusi. Mengenai titel eksekutorial yang terdapat 

dalam Pasal 14 ayat (2) dipertegas dalam ayat (3) UU Hak Tanggungan, 

selengkapnya kedua ayat tersebut menyatakan :  
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2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.  

3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 

berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang 

mengenai hak atas tanah.  

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak 

Tanggungan bahkan ditegaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan adalah 

Grosse Akta Hypotheek. Disamakannya sertifikat Hak Tanggungan 

dengan Grosse Akta Hypotheek, karena eksekusi Hak Tanggungan 

didasarkan pada Pasal 224 HIR/258 RBg. yang mengatur eksekusi Grosse 

Akta Hypotheek.
88

 Mengenai eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan, di 

dalam Pasal 26 UU Hak Tanggungan ditentukan bahwa : Selama belum 

ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan 

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi 

hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku 

terhadap eksekusi Hak Tanggungan. 

Eksekusi objek hak tanggungan melalui pengadilan negeri adalah 

alternatif terakhir setelah upaya penjualan dibawah tangan atau parate 

eksekusi mengalami kegagalan. Kegagalan penjualan dibawah tangan 
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tersebut seperti yang telah diuraikan bisa terjadi dikarenakan debitor 

sengaja menghindar atau menghilang sehingga penyelesaian utangnya 

menyulitkan kreditor. Sedangkan kegagalan parate eksekusi terjadi jika 

ditolak oleh kantor lelang bila sebelumnya tidak dimintakan surat perintah 

(fiat) kepengadilan negeri, meskipun tidak semua kantor lelang 

mensyaratkan hal demikian.
89

 

Titel Eksekutorial ini dapat dilakukan secara langsung apabila 

debitor wanprestasi, kreditor langsung meminta kepada pengadilan negeri 

agar melakukan eksekusi berdasarkan sertifikat hak tanggungan. Proses ini 

tidak memerlukan putusan pengadilan dikarenakan tidak ada gugatan 

perdata. Berdasarkan surat perintah (fiat) eksekusi dari ketua pengadilan 

negeri disusul terbitnya surat perintah penjualan lelang maka kantor lelang 

melakukan penjualan objek hak tanggungan dimuka umum. Sebelumnya 

didahului pemberian peringatan kepada kreditor agar dalam jangka waktu 

tertentu memenuhi kewajibannya secara sukarela, jika tidak ditanggapi 

ketua pengadilan akan menerbitkan surat perintah eksekusi yang diikuti 

perintah penyitaan untuk selanjutnya diterbitkan perintah penjualan lelang 

kepada kantor lelang negara. 

Secara teori dengan adanya kuasa khusus untuk menjual jaminan 

seperti tercantum di dalam sertifikat hak tanggungan, kreditor dapat secara 

langsung meminta eksekusi dengan bantuan kantor lelang tanpa harus 

meminta penetapan lelang eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Akan 
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tetapi dalam praktek tidaklah demikian, hal ini disebabkan adanya 

ketentuan Pasal 1211 BW yaitu agar lelang dapat dilaksanakan perlu 

adanya surat penetapan pengadilan negeri yang berisi perintah eksekusi, 

yang didukung oleh putusan Mahkamah Agung No. 3210k.Pdr.1984 yang 

melarang kantor lelang melakukan eksekusi tanpa adanya penetapan 

pengadilan.
90

 

Eksekusi objek hak tanggungan melalui pengadilan negeri hanya 

dapat dilakukan oleh kreditor dari kalangan bank swasta. Sedangkan 

kreditor dari bank pemerintah tidak dapat menyelesaikan kredit macet 

melalui pengadilan, karena sudah ada lembaga khusus yang 

menanganipiutang negara (termasuk kredit macet dilingkungan bank 

pemerintah), yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
91

 

Selain 3 bentuk eksekusi di atas, Pada Pasal 21 Undang-Undang Hak 

Tanggungan diatur mengenai jaminan untuk kreditor apabila terjadi 

kepailitan. Dalam ketentuannya objek hak tanggungan tidak akan 

disatukan dengan harta pailit sebagai harta yang terpisah karena telah 

dibebani dengan hak tanggungan. Kreditor pemegang jaminan hak 

tanggungan  dalam kepailitan disebut sebagai kreditor sparatis,
92

namun 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang yang kemudian disebut Undang-Undang 

Kepailitan. Dalam Undang-Undang Kepailitan melanggar ketentuan dalam 
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Undang-Undang Hak Tanggungan dengan menangguhkan pelaksanaan 

hak pemegang hak tanggungan untuk serta merta menjual objek hak 

tanggungan selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga 

kreditor hak tanggungan tidak dapat melaksanakan eksekusi objek hak 

tanggungan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang 

kepailitan, yaitu : 

1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) 

dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam 

penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka 

waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan 

pernyataan pailit diucapkan.  

2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak 

Kreditor untuk memperjumpakan utang. 

3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak 

bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang 

berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam 

rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan 

perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan 

hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat 
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diajukan dalam sidang peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga 

dimaksudkan dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda 

yang menjadi agunan.
93

 

Kemudian setelah menjabarkan mengenai kreteria wanprestasi, 

upaya yang dilakukan bank hingga pada proses eksekusi, hal yang penting 

untuk dibahas selanjutnya adalah akibat hukum yang diterima “pemilik 

bangunan” jika pemilik tanah sebagai debitor wanprestasi. Akibat hukum 

adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang 

dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain 

yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh yang bersangkutan 

telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum 

merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang 

bersangkutan. Seperti yang telah dijelaskan berdasar Pasal 4 ayat (5) 

Undang-Undang Hak Tanggungan pemilik bangunan wajib 

menandatangani pembebanan akta hak tanggungan, karena penandatangan 

tersebut maka ia juga dianggap sebagai ko debitor dan bangunan tersebut 

juga dianggap ikut dijaminkan. Maka segala bentuk hak dan kewajiban 

bagi debitor juga berlaku bagi ko debitor, terutama kewajiban ketika 

terjadi wanprestai oleh pihak debitor. Seperti yang telah dijelaskan bahwa 

bank pada tahap penyelamatan hingga pada eksekusi tentu akan 

bermusyawarah tidak hanya pada debitor tapi juga pihak ketiga pemberi 

hak tanggungan. Jika debitor wanprestasi dan mengharuskan adanya 
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eksekusi maka secara hukum eksekusi tersebut juga meliputi bangunan di 

atasnya milik pemberi hak tanggungan. Eksekusi tersebut dapat dilakukan 

karena pemilik bangunan telah ikut menandatangani akta pembebanan hak 

tanggungan, walaupun pemberi hak hak tanggungan tidak menikmati 

kredit tersebut tapi demi hukum ia  tetap bertanggung jawab. 
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