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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas hidup 

masyarakat Indonesia yang kemudian dilakukan secara berkesinambungan 

yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk 

melaksanakan tugas dari tujuan nasional yang termaktub dalam 

pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Tujuan dari Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ada beberapa 

aspek yang penting dalam pembangunan Nasional, yaitu politik, sosial, 

ekonomi dan budaya. Tidak dapat dipungkiri ekonomi merupakan salah 

satu faktor penunjang yang sangat penting dalam pembangunan suatu 

negara, karenanya untuk mewujudkan perekonomian yang maju maka 

semua pihak baik pemerintah, lapisan masyarakat harus turut aktif 

berperan serta dalam pembangunan, karena itulah maka diperlukan suatu 

kerjasama antara Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-

perseorangan dan badan hukum untuk meningkatkan laju perekonomian.  

Peningkatan laju perekonomian akan menimbulkan tumbuh dan 

berkembangnya usaha yang dilakukan oleh masyarakat, dalam 

mengembangkan usahanya. Maka untuk mengembangkan suatu usaha 
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inilah sangat diperlukan ketersediaan dana atau modal yang pada masa 

sekarang ini dilakukan dengan pinjaman atau kredit pada lembaga 

perbankan. Dalam Teori ekonomi pembangunan, dipaparkan bahwa fungsi 

bank merupakan katalisator positif terutama dalam usaha mengakumulasi 

modal. Tidak dapat dipungkiri modal sangat diperlukan dalam peningkatan 

Pembangunan.  

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat 

penting dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian suatu negara. 

Hampir semua sektor usaha meliputi industri, perdagangan, perumahan 

dan lain sebagainya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam 

melakukan transaksi keuangan. Pada dasarnya bank mempunyai peran 

dalam dua sisi yaitu menghimpun dana yang berasal dari masyarakat yang 

sedang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.
1
 

Di  Indonesia lembaga perbankan diatur  dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan. Di dalam Pasal 1 angka 2 

Undang-Undang Perbankan disebutkan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk  kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

                                                             
1
Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, Kencana Prenada 

Media Group, Jakarta, 2010, h. 3 
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Adapun dikutip pendapat tentang pengertian bank menurut O.P 

Simorangkir, bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga 

keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun 

pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan 

dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan 

memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.2 Dari 

pengertian diatas maka bank secara tidak langsung akan memberikan 

pengaruh positif dalam peningkatan perekonomian masyarakat, karena 

bank dapat membantu masyarakat menyalurkan dana melalui pemberian 

kredit. 

Kredit berasal dari bahasa latin Credere yang artinya percaya. Dalam 

bahasa Belanda istilahnya Vertrouwen dan dalam bahasa Inggris disebut 

Believe atau Trust yang artinya sama yaitu percaya.
3
 Unsur Kepercayaan 

sangatlah penting dalam pemberian fasilitas perbankan terutama pada 

kredit, namun selain itu ada prinsip lain yang dijadikan dasar 

pertimbangan dalam pemberian kredit. Dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Perbankan, perbankan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
4
 Bahkan dalam 

penyaluran kredit kepada masyarakat sesuai dalam Pasal 8 Undang-

Undang Perbankan, perbankan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan 

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan 

                                                             
2
O.P.Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Perbanas, Jakarta, 1998, h. 10 

3
Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2004, h 

.93 
4
Yulianto, Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Kredit 

Perbankan, Mitra Usaha Abadi, Surabaya, 2004, h. 4 
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nasabah untuk melunasi utangnya. Maka untuk memperoleh keyakinan 

tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan analisis yang 

dikenal dengan teori penilaian dengan “prinsip 5C”, yaitu : Character 

(watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan 

atau agunan), dan condition of economy (kondisi ekonomi).
5
 

Suatu benda yang dimiliki oleh seseorang, baik bergerak dan tidak 

bergerak secara khusus dapat diikat dengan sejumlah utang. Pembebanan 

atas benda bersangkutan memakai lembaga jaminan jenis mana adalah 

ditentukan dengan macam benda yang dijadikan objek jaminan. Bilamana 

benda yang dijadikan objek jaminan berupa benda bergerak maka oleh BW 

ditentukan lembaga jaminan gadai (Pand) diatur dalam Pasal 1150-1160 

BW, sedangkan jika benda tidak bergerak maka lembaga jaminan yang 

dipergunakan adalah lembaga jaminan hipotek diatur dalam Pasal 1162-

1232 BW, jaminan diluar BW, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. 
6
 Fungsi adanya barang yang di jadikan jaminan 

adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditor 

untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan yang 

diserahkan oleh debitor atau penjamin jika debitor wanprestasi dan atau 

tidak membayar pinjamannya pada saat sudah jatuh tempo. Agar bank 

                                                             
5
Ibid, h. 5 

6
Yahman dan Trisadini Prasatinah Usanti, Bunga Rampai Hukum aktual Dalam 

Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata, Mitra Mandiri, 

Surabaya, 2011, h. 221 
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selaku kreditor dapat melaksanakan hak nya tersebut maka terlebih dahulu 

harus dilakukan pengikatan secara juridis formil atas barang-barang 

jaminan tersebut menurut hukum yang berlaku. 

Kebanyakan masyarakat Indonesia menjaminkan benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, 

perhiasan, stok barang atau jaminan yang berupa perorangan seperti 

personal guaransi atau penanggungan.
7
 Bentuk jaminan yang paling 

banyak digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank adalah hak 

atas tanah, baik dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan maupun hak pakai, karena pada umumnya tanah memiliki nilai 

atau harga yang tinggi dan terus meningkat dan melekat pada kehidupan 

masyarakat Indonesia sehari-hari sehingga tanah selalu dijadikan alternatif 

untuk penjaminan utang pada bank. 

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan 

tanah selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan, bahwa hak 

tanggungan adalah: 

Hak jaminan yang di bebankan pada hak atas Tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan 

dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain 

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor 

tertentu terhadap kreditir-kreditor lain. 

  

                                                             
7
Yulianto, Op.Cit.,h.5 
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Objek hak Tanggungan berdasarkan Pasal 4, Pasal 10 ayat (3) dan 

Pasal 27 jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

rumah susun, yaitu
8
 : 

1. Hak milik 

2. Hak guna usaha 

3. Hak guna bangunan 

4. Hak pakai atas tanah negara 

5. Hak pakai atas tanah hak milik, 

6. Bangunan rumah susun dan hak milik satuan rumah susun yang 

berdiri di atas tanah Hak milik, Hak guna bangunan, atau Hak pakai 

yang diberikan oleh negara 

7. Hak lama (dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang 

Perbankan) 

8. Hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah 

memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi belum dilakukan 

pendaftarannya. 

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan juga disebutkan 

subjek hak tanggungan : 

1. Pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan 

hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. 

                                                             
8
Trisadini P Usanti dan Leonora Bakarbessy, Hukum Jaminan, Revka Petra Media, 

Surabaya, 2013, h. 68 
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2. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak 

tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada 

pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan 

dilakukan. 

Oleh karenanya, lahirnya hak tangungan adalah pada saat di 

daftarnya hak tangungan tersebut maka kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan diharuskan ada pada 

pemberi hak tanggungan pada saat pembuatan buku-buku tanah hak 

tanggungan. Untuk itu harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut 

pada saat di daftarnya hak tanggungan yang bersangkutan.
9
 

Pengaturan mengenai hak tanggungan di Indonesia menganut asas 

hukum adat, yaitu asas pemisahan horisontal yaitu bangunan serta tanaman 

dan benda-benda yang ada di atas tanah yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah bukan merupakan bagian dari tanah tersebut, maka dalam hal 

jual beli atau pembebanan jaminan tidak sendirinya meliputi benda-benda 

yang ada di atasnya. Hal tersebut terdapat pada Pasal 4 ayat (4) Undang-

Undang Hak tanggungan bahwa Hak tanggungan dapat juga dibebankan 

pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah 

ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, 

dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya 

dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian Hak tanggungan yang 

bersangkutan. 

                                                             
9
Ibid, h. 69 
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Sebagai ilustrasi dari penerapan asas pemisahan horisontal yaitu 

pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah milik A dan 

bangunannya adalah Milik B, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Undang-

Undang Hak Tanggungan, B sebagai pemilik bangunan harus ikut 

memberi kuasa untuk itu (pembebanan jaminan) dengan akta otentik. 

Tidak akan menjadi masalah apabila A sebagai debitor tidak wanprestasi 

namun akan menjadi masalah apabila pada waktu kreditnya belum 

berakhir A wanprestasi pada bank. Maka B sebagai ko debitor atas kredit 

A pada bank, padahal B sebagai pemilik bangunan tidak menikmati uang 

pinjaman tersebut. berdasarkan uraian di atas dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut : 

a. Apa makna “pemilik bangunan” sebagai pemberi hak tanggungan 

berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Hak Tanggungan? 

b. Apa akibat hukum bagi “pemilik bangunan” apabila pemilik tanah 

wanprestasi atas kredit bank? 

2. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis makna pemilik bangunan sebagai pemberi hak 

Tanggungan berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Hak 

Tanggungan. 

b. Untuk menganalisis akibat hukum bagi pemilik bangunan apabila 

pemilik tanah wanprestasi atas kredit bank. 
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3. Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Tipe penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Doctrinal Research, 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah penjelasan maupun 

penyelesaian sistematis, juga akan dianalisa mengenai hubungan antara 

peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini akan menghasilkan penjelasan 

yang sistematis suatu kategori hukum tertentu yaitu perlindungan hukum 

bagi pihak bank selaku pemegang hak tanggungan dan upaya yang dapat 

dilakukan pihak ketiga pemilik bangunan jika debitor melakukan 

wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis 

normatif, metode ini akan meneliti norma dan kaidah hukum dalam 

peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti.
10

 Selain itu tipe penelitian ini cocok untuk metode 

skripsi karena lengkahnya tergolong lebih mudah dan sistematis. 

b. Pendekatan masalah 

Didalam penulisan skripsi ini, penelitian tergolong sebagai penelitian 

hukum. Sedangkan bentuk pendekatan masalah yang digunakan adalah 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan 

masalah dengan memperhatikan dan menganalisa perundang-undangan 

yang berlaku khususnya undang-undang yang berhubungan dengan 

                                                             
10

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2013, h. 32 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi KEWENANGAN PEMILIK BANGUNAN UNTUK MENJAMINKAN BANGUNANNYA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH 
BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

NOVIA RIANTI



10 
 

permasalahan di dalam skripsi ini. Kemudian menggunakan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu 

hukum serta konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan 

dengan isu yang dihadapi. 

c. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. 

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang Hak Tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor. 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda 

yang berkaitan dengan Tanah, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo. 

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Burgerlijk Wetboek 

(BW) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini. Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu bahan 

hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain 

berupa karya ilmiah para sarjana hukum, buku, jurnal hukum, koran, bahan 

dari internet,dan melakukan wawancara. 

Sedangkan bahan non-hukum yang digunakan agar lebih mendukung 

argumentasi dalam menyelesaikan masalah dalam skripsi ini, yaitu berupa 
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buku-buku ekonomi, kamus bahasa Indonesia yang berkaitan dengan 

perbankan. 

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Prosedur pengumpulan bahan hukum bagi penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu pertama bahan hukum 

dikumpulkan kemudian dipelajari dan dilakukan pengolahan untuk 

memilih bahan-bahan yang berkaitan antara bahan hukum primer, bahan 

hukum skunder dan bahan non hukum. Selanjutnya diuraikan dan dibahas 

secara sistematis yang dilakukan dengan pemisahan sesuai materi 

pembahasan setiap bab, sehingga permasalahan yang ada dapat lebih 

mudah diselesaikan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat 

digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam skripsi ini. 

e. Analisa Bahan Hukum 

Dalam skripsi ini, sesuai dengan bahan hukum yang ada maka 

dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu 

suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan bahan hukum yang 

dipergunakan dalam skripsi ini serta menguraikan permasalahannya 

kemudian dianalisis. Juga beberapa contoh kasus nyata dengan 

mengkaitkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hak 

Tanggungan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang menunjang 

pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang pada akhirnya dapat ditarik 

sebuah kesimpulan. 
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4. Pertanggungjawaban Sistematika 

Penulisan skripsi ini ditulis dengan suatu sistematika yang lazim 

dipakai dalam penulisan karya ilmiah, sehingga diharapkan akan lebih 

memudahkan bagi para pembaca untuk memahami. 

Sekripsi terdiri atas 4 (empat) bab untuk pembahasan secara jelas 

dan terperinci, kami uraikan sebagai berikut: 

BAB 1.  Sebagai pendahuluan, yang memuat latar belakang dan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, termasuk 

pertanggungjawaban sistematika. Pendahuluan ini merupakan pijakan 

untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya. 

BAB II. Membahas tentang makna “pemilik bangunan” sebagai 

pemberi hak tanggungan berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang 

Hak Tanggungan. Pada bab ini dibagi menjadi 3 sub bab, pada sub bab 

pertama yaitu membahas tentang asas accessi dalam BW dan pemisahan 

horisontal yang terdapat pada Undang-Undang Hak Tanggungan, sub bab 

kedua membahas Proses Pembebanan Hak tanggungan dan sub bab ketiga 

membahas tentang kedudukan pemilik bangunan sebagai ko debitor atas 

kredit yang dibuat oleh pemilik hak atas tanah. 

BAB III membahas tentang akibat hukum bagi “pemilik bangunan” 

apabila pemilik tanah (debitor) wanprestasi atas kredit bank. Pada bab III 

ini dibagi menjadi 3 sub bab. Pada sub bab yang pertama adalah 

membahas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik tanah sebagai 

debitor bank, sedangkan sub bab kedua akan dibahas tentang Upaya yang 
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dilakukan kreditor (bank) apabila debitor wanprestasi, sedangkan sub bab 

ketiga akan dibahas upaya eksekusi atas objek hak tanggungan berupa 

bangunan dan hak atas tanahnya. 

Bab IV. Merupakan bab penutup dari seluruh uraian dan 

pembahasan dalam skripsi ini, didalamnya berisi kesimpulan dari apa yang 

telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran yang mungkin 

nantinya akan berguna, baik untuk perkembangan ilmu hukum maupun 

pada masyarakat umumnya. 
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