
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia

yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan, maka penggunaan hak dengan

tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.1 Salah satu

bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai subjek

hukum adalah hukum perdata.

Benturan kepentingan yang sering terjadi di dalam masyarakat sering kali

menimbulkan berbagai konflik yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan cara

musyawarah ataupun jalur di luar pengadilan maka harus diselesaikan melalui jalur yang ada

di dalam pengadilan. Sedangkan adapula perkara perdata yang diadili di dalam pengadilan

merupakan perkara yang tidak dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan oleh para

pihak yang bersengketa atau berperkara meskipun di dalam sidang para pihak dapat

mengajukan perdamaian atas perkara tersebut. Adanya pertentangan itulah merupakan

kepentingan hukum. Kepentingan hukum dapat menimbulkan benturan yang tidak dapat

diselesaikan secara damai akan tetapi dapat saja berakhir dengan penyelesaian di dalam

persidangan suatu pengadilan melalui sebuah keputusan hakim.2

Jika kita mencermati kembali hukum yang berlaku dimasyarakat dibedakan menjadi

dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah aturan hukum yang

1Oetarid Sadino, Pengatar Ilmu Hukum, PT Pradnya Paramita,  Jakarta 2005, hlm. 52.

2S. Marbun, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Uir Press, Pekanbaru, 1992, hlm, 9.



telah dituangkan dalam suatu kitab undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis adalah

hukum yang tidak ada di dalam undang-undang tapi suatu aturan atau norma yang hidup

dalam kehidupan masyarakat. Diantara beberapa aturan yang ada hidup dan berkembang

dimasyarakat ada satu aturan yang paling sering digunakan dalam lalu lintas kehidupan

masyarakat yaitu hukum perjanjian.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat di dalam masyarakat pada umumnya digunakan

untuk terciptanya integritas dalam bertransaksi baik secara lisan maupun tertulis, kebebasan

untuk melakukan perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis ini tidak terlepas dari

sifat hukum perjanjian yang bersifat terbuka. Apabila diartikan dalam buku ke III KUH

Perdata Pasal 1313 yaitu “suatu perjanjian adalahsuatu perbuatan dengan mana satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.” Perjanjian dalam arti

sempit adalah suatu persetujuandengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri

untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.3 Menurut

subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya

atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 4

diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan

bahwa :

“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah terntentu barang-barang yang habis

3Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,hlm 290.

4Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Hlm 1.



karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.5

Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang,

karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian

antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada

umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan

pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang

tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu

tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.6

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada

kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur

memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam

waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang

dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.7

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-

piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja

terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai,

melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau

mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan

5Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 9.
6Ibid

7Ibid.,Hlm 146



utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara

seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan

kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai

dengan lunas.

Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan/dilindungi.

Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan

datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan

keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-

tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu

barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut.

Dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian

utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke

Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan

wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan

menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan

eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana dari

hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang

debitur beserta bunganya.8

Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang

melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik (good faith), namun apabila salah

satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibanya maka akan timbul

8Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dariwww.hukumonline.com,  padatanggal  28 Juli
2018, Pukul 14.30 WIB.



perbuatan wanprestasi mengenai perbuatan wanprestasi ini yang terjadi dalam perkara No.

119/Pdt.G/2015/PN.Yyk, merupakan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh

Koperasi Urip Mulyo yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Tuan

Kunjtoro sebagai tergugat I dan Nyonya Lanny Sutanti sebagai tergugat II.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada para tergugat dikarenakan adanya

hubungan perjanjian yakni bahwa tergugat I telah meminjam uang kepada penggugat sebesar

Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), ditambah dengan bunga yang sudah

diperjanjikan sebesar 3% per bulan, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Dimana pinjaman

berawal sekitar bulan Mei 2010, dengan total uangpenggugat yang dipinjamkan oleh tergugat

I yang diakui tergugat I dengan sepengetahuan dan persetujuan tergugat II selaku istri

tergugat I. Dengan jaminan atas pinjaman pada tergugat I dengan sepengetahuan dan

persetujuan tergugat II adalah: Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.05017/Ngetisharjo,

surat ukur No.00295/Ngetisharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama

Kuntjoro, yang terletak di desa ngetisharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Hingga batas akhir waktu yang telah disepakati yaitu 20 Agustus 2010, tergugat I

belum melunasi seluruh hutangnya kepada penggugat dan tergugat I bersama-sama dengan

tergugat II selalu menghindarkan diri dari kewajibannya. Sehingga penggugat merasa

dirugikan, yang akhirnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tindakan tergugat yang dianggap sebagai wanpreestasi oleh penggugat tidak diakui

begitu saja oleh tergugat. Hal ini didasarkan atas pihak tergugat I merasa sudah membayar

lunas hutang kepada pihak penggugat dengan alasan bahwa surat tanah sudah berada kembali

ditangan tergugat I. Oleh karena itu karena terjadi sebuah sengketa antara kedua belak pihak



tersebut, hal ini berlanjut hingga sebuah Peradilan Negeri dengan nomor Registrasi perkara

No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.Perkara tersebut merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh

pengugat melawan para tergugat, dalam pekara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang

dengan jaminan seripikat hak milik atas tanah.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap

putusan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana wanprestasi dalam perkara ini.

Tinjauan yuridis kasus wanprestasi dalam sengketa hutang piutang antara koperasi

Urip Mulyo selaku penggugat dengan tuan kunjtoro selaku tergugat I dan nyonya Lanny

Sutanti sebagai tergugat II No:119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. (studi kasus) berarti suatu tinjauan

hukum terhadap perkara yang diselesaikan melalui pengadilan dalam bentuk pengajuan

gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menggugat para tergugat karena telah

melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibanya dalam membayar

hutang kepada pihak penggugat.

Perkara tersebut merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pengugat melawan

para tergugat, dalam pekara wanprestasi dalam sengketa hutang piutang dengan jaminan

seripikat hak milik atas tanah.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menarik satu

judul “KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM

JAMINAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA  KOPERASI DENGAN NASABAH

KOPERASI (Study Putusan Perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, perumusan masalah yang akan

dibahas dalam penulisan hukum ini adalah, sebagai berikut :



1. Bagaimana kedudukan setipikat hak milik dalam perjanjian hutang piutang   Sesuai

dengan Perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.Y.yk ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dalam Putusan Pengadilan Negeri

Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.Y.yk tentang wanprestasi dalam perjanjian utang

piutang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut:

1. Kedudukan jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam perjanjian kredit antara

Koperasi dengan Nasabah Koperasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.Y.yk .

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim (Ratio Decidendi) dalam Putusan Pengadilan

Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.Y.yk tentang wanprestasi dalam

perjanjian Hutang-Piutang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Penulisan ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi Penulis

maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang dapat dari penulisan ini adalah dapat memberikan

pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai hukum perdata khususnya

perjanjian kredit jika terjadi wanprestasi didalamnya dengan jaminan Sertifikat Hak

milik atas tanah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.

119/Pdt.G/2015/PN.Y.yk.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis, yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai

bahan ataupun salah satu referensi bagi masyarakat maupun sebagai mahasiswa

secara khususnya, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai

persoalan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat hak milik

atas tanah.

3. Manfaat bagi penulis

a. Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai penambah

pengetahuan ilmu khususnya persoalan wanprestasi dalam perjanjian hutang

piutang dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah.

b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian



Istilah perjanjian dalam KUHPerdata merupakan terjemahan dari bahasa Belanda

yaitu “overeenkomst”. Istilah overeenkomst berasal dari kata kerja overeenkomen yang

berarti sepakat atau setuju, namun dalam berbagai kepustakaanbelum terdapat berbagai

istilah yang dipandang oleh banyak pihak dapat menimbulkan kebingungan atau malah

dianggap sama, dalam menerjemahkan istilah overeenkomst para ahli hukum

menerjemahkannya sebagai suatu perjanjian walaupunterdapat juga beberapa ahli hukum

yang menerjemahkan istilah oveerenkomst sebagai persetujuan.

Pengertian perjanjian disebutkan dalam buku ke III Bab II KUHPerdata, yaitu di

dalam Pasal 1313. Menurut KUHPerdata, perjanjian adalah kontrak. Pasal 1313

KUHPerdata menyebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan perjanjian adalah

suatuperbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

atau lebih.”

Perjanjian adalah satu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling

mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.9

Menurut M. Yahya Harahap mendefinisikan perjanjian adalah suatu hubungan

hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan

hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak

lain menunaikan prestasi.10

Berdasarkan definisi perjanjian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

perjanjian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada pihak-pihak sedikitnya dua pihak

9Abdul Kadir muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 78
10Yahya Harahap, M, 1982, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, hlm 6



Perjanjian tidak akan terjadi tanpa adanya para pihak. Para pihak ini sering

disebut sebagai subjek perjanjian atau pelaku perjanjian. Setiap subjek perjanjian

atau pelaku perjanjian dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya tidak boleh

bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Ada perjanjian antara para pihak

Sebelum melakukan suatu perjanjian para pihak mengadakan perundingan

terlebih dahulu. Perundingan itu adalah tindakan-tindakan untuk menuju adanya

persetujuan. Persetujuan itu ditujukan dengan penerimaan syarat atau suatu

tawaran, apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Tawaran dan yang dirundingkan itu umumnya mengenai syarat-syarat dan

mengenai objek pejanjian. Disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-

syarat dan objek perjanjian itu, maka timbulah suatu persetujuan.

3. Ada tujuan yang hendak dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan

pihak-pihak itu, kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian

dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban

umum, kesusilaan dan Undang-undang.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Ada prestasi menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi,

prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang satu sesuai

dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk membayar

harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

2. Syarat Sahnya Perjanjian



Suatu perjanjian dikatakan memiliki akibat hukum apabila perjanjian tersebut

memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:11

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan Para Pihak;

c. Suatu hal tertentu;

d. Sebab yang halal.

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas hukum yang berkaitan erat dengan perjanjian tersebut adalah:

a. Asas Konsensuil

Asas konsesuil yang dalam istilah latin disebut “consensus” berarti sepakat

adalah asas yang berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Asas konsensualisme

menjelaskan bahwa suatu perjanjian dianggap telah terjadi dengan adanya kata

sepakat yang bebas dari para pihak yang membuatnya, sepakat dari para pihak yang

dimaksud adalah mengenai isi atau pokok dari perjanjian. Ketentuan mengenai asas

konsesualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo Pasal 1338 Ayat 1

KUHPerdata.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang berkaitan dengan isi, bentuk

dan jenis perjanjian. Asas kebebasan berkontrak terdapat didalam ketentuan Pasal

1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Semuaperjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam

isi ketentuan Pasal 1338 ayat 1KUHPerdata terdapat kata “semua” yang ditafsirkan

sebagai asas kebebasan berkontrak.

11Pasal 1320 KUHperdata.



c. Asas Itikad Baik (Goeder Trouw)

Asas itikad baik adalah asas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.

Pengaturan asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang

menyebutkan bahwa : “suatu perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik”

d. Asas Kepribadian

Dalam KUHPerdata pengaturan mengenai asas kepribadian dapat ditemukan

pada Pasal 1315 dan dipertegas oleh Pasal 1340 Ayat 1 KUHPerdata. Ketentuan

Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan bahwa : “padaumumnya seseorang tidak dapat

mengadakan suatu perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Ketentuan Pasal 1340 Ayat 1 KUHPerdatamenyatakan bahwa : “perjanjian hanya

berlaku antara pihak-pihak yangmembuatnya”.

4. Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek Perjanjian

Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu :

i. Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk

sesuatu.



ii. Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksaan

perjanjian itu.12

b. Objek Perjanjian

Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib

melaksanakan prestasi tersebut. Intisari atau hakekat perjanjian tiada lain dari pada

prestasi itu sendiri. Jika undang-undang telah mendapatkan objek perjanjian yaitu

pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang melaksanakan

prestasi, maka intisari dari objek perjanjian adalah prestasi itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi yang

diperjanjikan itu ialah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak

berbuat sesuatu.

5. Wanprestasi Dan Akibatnya

Istilah wanprestasi diambil dari bahasa (wanprestatie) yang artinya buruk

(kealpaan/kelalaian)13 wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan karena

kesalahan atau kelalaian debitur yang menyebabkan debitur itu berhalangan untuk

melakukan atas prestasinya.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau

dilakukan tidak menurut selayaknya. Pasal 1236 KUHPerdata mengatakan bahwa, si

berhutang wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila

telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkanbendanya, atau

telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.

12R. Wirjono Projodikoro, 2000, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm 13
13Subekti, Hukum Perjanjian, hlm, 45.



Bentuk atas wanprestasi ini menurut Djohari Santoso, SH dan Achmad Ali, SH

ada tiga macam, yaitu14 :

a. Debitur tidak bisa melakukan prestasi sama sekali.

b. Melakukan prestasi tapi keliru.

c. Melakukan prestasi tetapi terlambat melakukannya.

Dalam suatu perjanjian pasti akan selalu ada prestasi dan kontra prestasi. Prestasi

adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam perjanjian yang bersangkutan, dengan

kata lain prestasi merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diperjanjikan oleh para

pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Apabila salah

satu pihak tidak dapat melakukan prestasi sesuai dengan yang telah disepakati dalam

perjanjian maka akan menimbulkan sengketa dalam perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian terkadang prestasi yang diperjanjikan tidak

terpenuhi. Tidak terpenuhinya prestasi dalam sebuah perjanjian dapat terjadi karena dua

(2) kemungkinan, yaitu :

a. Karena kesalahan debitur sengaja maupun tidak sengaja.

b. Karena keadaan memaksa (force majeur) yaitu merupakan hal-hal diluar

kemampuan debitur.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa

ada tiga (3) bentuk somasi (teguran) oleh kreditur kepada debitur yang dianggap telah

melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu15 :

14Ibid, hlm 53
15Pasal 1328 KUHPerdata



a. Somasi

Somasi merupakan surat perintah atau surat peringatan resmi dari hakim atau juru

sita pengadilan yang biasanya berbentuk penetapan (beschikking). Berdasarkan

surat perintah tersebut juru sita memberikan teguran secara lisan yang biasanya

disebut exploi juru sita.

b. Akta Sejenis

Akta sejenis ini merupakan peringatan secara tertulis yang biasanya cukup

dengan surat tercatat atau surat kawat asalkan jangan sampai mudah diingkari

oleh pihak si berpihutang. Akta sejenis ini dapat berupa akta dibawah tangan atau

akta sejenis.

c. Tersimpul Dari Perjanjian Sendiri

Maksudnya adalah sejak membuat perjanjian tersebut kreditur sudah menentukan

tenggat waktu terjadinya wanprestasi.

6. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Mengenai berakhirnya suatu perjanjian itu ditentukan sendiri oleh para pihak yang

membuat perjanjian tersebut. Berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian, pada

umumnya yaitu apabila tujuan dari perjanjian tersebut yang telah dibuat oleh para pihak

telah tercapai.



Berakhirnya atau hapusnya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa hal

yaitu16 :

a. Ditentukan oleh para pihak.

b. Undang-undang menentukan batas waktunya.

c. Pernyataan penghentian perjanjian.

d. Karena putusan hakim.

e. Tujuan telah tercapai.

f. Karena persetujuan kedua belah pihak.

Berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan bahwa sesuatu yang dapat

mengakibatkan hapusnya atau berakhirnya suatu perjanjian apabila salah satu pihak ada

yang melakukan wanprestasi hal ini tercantum dalam Pasal 1266 KUHPerdata yang

berbunyi17 : “syarat-syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam suatuperjanjian

yang timbal balik mana kala salah satu pihak tidak dapat memenuhi suatu kewajiban,

dalam hal ini suatu perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalannya pada

hakim”.

B. Tinjauan umum tentang hutang Piutang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah

uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul

karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak

dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan

debitur.

16Subekti, Op. Cit, Hlm. 60
17Pasal 1266 KUHPerdata



Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa

yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk

mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam kitab

Undang-Undang hukum Perdata pasal 1721 yang berbunyi18: “ pinjam meminjam adalah

suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu

jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.

Jadi hutang piutang yaitu merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan

orang lain/ pihak lain pemberi hutang atau disebut pelaku piutang, dimana kewajiban untuk

melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan.

Atau dengan kata lain : merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang

mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.19

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

18Pasal 1721 KUHPerdata
19Sudarsono, 2005. Kamus Hukum Edisi Baru, Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 363



Istilah “Jaminan” merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu Zekerheid atau

cautie, yang secara umum mempunyai arti merupakan cara-cara kreditur menjamin

dipenuhinya tagihannya. Dalam peraturan perundang-undangan, kata-kata jaminan

terdapat dalam Pasal 1131, 1132 KUHPerdata, dan dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 7

Tahun 1992 dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Bagi debitur dalam memperoleh pinjaman uang disyaratkan untuk menyerahkan

barang miliknya atau atas namanya, yang dipakai sebagai jaminan atau tanggungan.

Maka dapat dinyatakan bahwa jaminan adalah “suatu yang diberikan kepada kreditur

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat

diniai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dalam hal ini, Yang dimaksud

dengan jaminan ialah sesuatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan

bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul

dari suatu perikatan.

Terkait dengan rumusan pengertian jaminan tersebut, Rachmadi Usman

Menyebutkan bahwa : “rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditmukan

dalam kitab Undang-undang Hukum perdata (BW).” Namun berdasarkan pendapat pakar

Hukum, jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.20

Maksud dari jaminan yang disebut diatas adalah untuk menjaga agar debitur tidak

lalai dalam membayar hutangnya kembali kepada kreditur dan selain itu juga harus

meyakinkan kreditur bahwa modalnya itu pasti kembali, meskipun debitur wanprestasi

20Rachmadi Usman, 2003, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka,
Hlm 54



sebab kreditur diberi hak untuk mengambil pelunasan terlebih dengan jalan terhadap

barang jaminan dengan demikian kedudukan kreditur aman.

2. Jenis-Jenis Jaminan

Menurut sistem tata hukum Indonesia jenis lembaga jaminan dapat digolongkan

menurut cara terjadinya, sifatnya, objeknya dan menurut kewenangan menguasainya,

sehingga dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu21 :

a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan jaminan yang lahir

karena perjanjian.

Jaminan yang ditentukan undang-undang ialah jaminan yang ditunjuk oleh

undang-undang tanpa adanya perjanjian para pihak. Disamping itu ada hak-hak

jaminan yang cara terjadinya harus diperjanjikan terlebih dahulu. Menurut

kewenangan untuk menguasainya, jaminan dapat dibedakan dengan jaminan

tanpa menguasai benda dan jaminan yang dengan menguasai benda, misalnya

pada gadai. Bagi kreditur penguasaan benda ini lebih aman, terutama untuk benda

bergerak yang mudah dipindah tangankan dan berubah nilainnya. Untuk jaminan

yang tidak menguasai benda misalnya hipotek, hal ini menguntungkan debitur

karena tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.

1. Jaminan Umum

Jaminan umum, ini timbul dari Undang-Undang atau jaminan yang

ditentukan oleh Undang-undang tanpa adanya perjanjian yang diadakan para

kreditur semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang

diberikan oleh undang-undang tersebut. Meskipun telah ada pada undang-

21Sri Soedewi Maschoen Sofwan, Op. Cit. Hlm 30



undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutangan debitur

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdata, namun ketentuan

tersebut merupakan ketentuan yang bersifat peraturan yang berarti bahwa

yang menjadi jaminan dalam Pasal 1131 KUHPerdata ialah semua harta

benda debitur baik yang bergerak maupun benda yang sudah ada maupun

yang ada di kemudian hari, yang akan dijadikan jaminan untuk segala

perikatan perorangan.

2. Jaminan Khusus

Jaminan khusus ini adalah jaminan yang adanya harus diperjanjikan

terlebih dahulu. Jaminan khusus ini timbul sebab adanya perjanjian yang

khusus diadakan oleh kreditur dan debitur yang berupa jaminan yang bersifat

kebendaan ataupun yang bersifat perorangan sedangkan jaminan yang

bersifat kebendaan atau materiil adalah perjanjian garansi dan perjanjian

tanggung menanggung.

c. Jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak

bergerak.

Pembagian benda menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak itu

mempunyai arti penting didalam empat hal, yaitu :

1) Cara pembebanan atau jaminan.

2) Cara penyerahan.

3) Dalam hal daluwarsa atau verjaring.

4) Dalam hal bezit.



d. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan

Sifat sifat jaminan atau penggolongan macam-macam jaminan :

Menurut R. Subekti, yaitu :

1. Jaminan yang bersifat umum.

2. Jaminan yang bersifat khusus.

3. Jaminan yang bersifat kebendaan.

4. Jaminan yang bersifat perorangan.

3. Sifat dan Fungsi Jaminan

Sifat jaminan itu adalah accessoir yaitu suatu perjanjian yang dikaitkan dengan

perjanjian pokok, suatu perjanjian pokok yang bertujuan untuk terbayarnya hutang

debitur dan jaminan itu merupakan suatu tanggungan terhadap pemberian kredit atau

pinjaman yang dianggap telah memberikan kepastian hukum bagi pemberi modal

kreditur, jadi dengan demikian fungsi jaminan bersifat positif dalam melancarkan dan

menanamkan pemberian kredit atau pinjaman tersebut.

Jaminan Yang Ideal menurut Soebekti adalah jaminan yang antara lain:

a) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.

b) Yang tidak melemahkan potensi si pencari kredit untuk meneruskan usahanya.

c) Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang

jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah

diuangkan untuk melunasi hutangnya kepada si pemberi kredit.22

22Sri Soedewi Maschoen sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan
Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, Hlm. 1.



Sebagai perjanjian yang bersifat accessoir memperoleh akibat-akibat hukum

seperti halnya perjanjian accessoir yang lainnya, yaitu :

a. Jika perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminan ikut berakhir.

b. Jika perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan ikut batal.

c. Jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi maka perjanjian jaminan

juga ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus.

d. Adanya tergantung pada perjanjian pokok.

e. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.

4. Eksekusi Objek Jaminan

Sebagaimana dikemukakan  sebelumnya bahwa jaminan adalah sesuatu yang

memberi keyakinan atau rasa aman dan kepastian hukum bagi kreditur dalam pelunasan

hutang debitur . Eksistensinya adalah sebagai jaminan tambahan disamping kewajiban pokok

debitur tidak memenuhi kontrak/perjanjian. Karena itu ketika orang melakukan transaksi

selalu diikuti apa yang dinamakan jaminan atau tanggungan. Pada umumnya ketika Debitur

Cidera Janji/ Wanprestasi, maka eksekusi objek jaminan dapat dilakukan, yaitu dengan cara:

1. Eksekusi objek jaminan melalui Putusan Pengadilan.

Eksekusi Objek jaminan melalui Putusan Pengadilan diawali dengan suatu

gugatan dan objek jaminan dieksekusi hanya dapat dilakukan apabila Putusan telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas-asas ini merupakan asas pokok kecuali Putusan

Provisi. Jika seandainya Tergugat melaksanakan Putusan secara sukarela, maka eksekusi

tidak diperlukan. Karena itu merupakan pilihan hukum atau alternatif.23

2. Eksekusi Objek Jaminan tanpa Putusan Pengadilan

23Wildan Suyuthi, Sita dan Eksekusi Praktik Kejurusitaan Pengadilan, Tatanusa, Jakarta, Hlm. 77.



a. Eksekusi Objek jaminan dengan Grosse akta

Eksekusi Objek jaminan tanpa putusan pengadilan atau tanpa melalui Gugatan ke

Pengadilan dengan Grosse Akta adalah Grosse yang memiliki kekuatan yang sama

dengan Putusan hakim, hanya meliputi akta Hipotik dan akta Notaris yang bersifat

pengakuan Hutang (bukan Hutang). Grosse akte yang diatur dalam Pasal 224 HIR

mempunyai kekuatan eksekutorial, seperti putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap24.

Pasal 224 HIR berbunyi:

“Surat asli dari pada surat hipotik dan surat hutang, yang dibuat di hadapan

Notaris di indonesia dan yang memakai perkataan: “atas nama keadilan” di

kepalanya, kekuatan sama dengan surat putusan hakim.

b. Eksekusi objek jaminan dengan parate eksekusi

Parate eksekusi terjadi apabila si kreditur menjual barang milik debitur

tanpa mempunyai title eksekutorial. Parate eksekusi diartikan pelaksanaan

langsung tanpa melewati proses peradilan atau bantuan fiat pengadilan. Pada

lembaga gadai parate eksekusi tersirat dalam Pasal 1155 KUHPerdata yang

memberikan ruang kepada si berpiutang (Schuldeiser) memiliki hak untuk

menjual barang gadai berutang (scdenaar) atau si pemberi gadai (pandgever)

cidera janji, setelah tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu Peringatan

(Somasi) untuk menyuruh membayar atau menjual barang-barang gadai di muka

24Ibid. Hlm. 80



umum menurut kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim berlaku. Cara

ini dimaksudkan untuk menjual barang dari debitur yang wanprestasi25.

D. Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

1. Pengertian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah

Pada dasarnya sertipikat merupakan salah satu tanda bukti hak, sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang

menyatakan bahwa : “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat sebagai mengenai data fisik dan data yuridis

yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai

dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Pasal 19 Ayat 2 Huruf C Undang-undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak

pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan

yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan

(Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1997 Pasal 1 Angka 20 Jo Pasal 19 Ayat 2 Huruf

C.

Selanjutnya menurut pendapat Herman Hermit yaitu : “berdasarkan uraian

tersebut, sertipikat merupakan akibat hukum didaftarkannya surat-surat tanda bukti

hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat tanah merupakan

25Ibid. Hlm. 82



salinan buku tanah dan salinan surat ukur yang kemudian dijilid menjadi satu dan

diberi sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Welly D. Permana, sertipikat hak atas tanah adalah : “sertipikat hak

atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah yang berisi daftar fisik

(keterangan tentang letak, batas, bidang tanah, serta bangunan yang ada diatasnya)

dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang di daftar,

pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang berada

diatasnya) merupakan tanda bukti yang kuat. Selain hal tersebut sertipikat

memberikan berbagai manfaat, misalnya mengurangi kemungkinan sengketa dengan

pihak lain, serta memperkuat posisi tawar menawar apabila hak atas tanah yang telah

bersertipkat diperlukan pihak lain untuk kepentingan pembangunan apabila

dibandingkan dengan tanah yang belum bersertipikat serta mempersingkat proses

peralihan serta pembebenan hak atas tanah.”

2. Fungsi Sertipikat Hak Milik

Sertipikat merupakan alat pembuktian seseorang yang mempunyai hak atas

tanah. Pada ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang Pokok Agraria

menyebutkan bahwa : “akibat hukum dari pendaftaran tanah atau pendaftaran hak

atas tanah itu adalah berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim disebut

dengan sebutan sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

terhadap pemegang hak atas tanah yang bersangkutan tersebut.”

Menurut Irawan Soerodjo adalah : “sertipikat tanah tersebut akan memberikan

arti yang sangat besar dan peranan yang sangat penting bagi pemegang hak yang



bersangkutan yang dapat berfungsi sebagai alat bukti atas tanah, baik apabila ada

persengketaan terhadap tanah yang bersangkutan sebagaimana telah disebutkan

bahwa penerbitan sertipikat mempunyai tujuan agar pemegang hak dapat dengan

mudah membuktikan haknya, sehingga sertipikat merupakan alat pembuktian yang

kuat. Fungsi lain dari suatu sertipikat yang mempunyai manfaat materiil adalah

adanya fungsi suatu sertipikat sebagai suatu jaminan hutang bank pemerintah ataupun

swasta. Oleh karena itu, hendaknya setiap hak atas tanah wajib untuk mempunyai

sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak.

Berdasarkan uraian pengertian atau definisi sertipikat sebagaimana yang telah

disebutkan diatas, sertipikat merupakan akibat hukum didaftarkannya surat-surat

tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat tanah

merupakan salinan buku tanah dan salinan surat ukur yang kemudian dijilid menjadi

satu dan diberikan sampul yang bentuknya telah ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan.
56

Sertipikat tanah yang diberikan tersebut adalah akibat dari

adanya perbuatan hukum pendaftaran hak atas tanah sebagaimana yang telah diatur

dalam Pasal 19 Ayat 1 Jo Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 Undang-undang Pokok

Agraria, yang selanjutnya diterbitkan sertipikat tanah oleh kantor pertanahan

kabupaten/kota setempat.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, dalam rangka

memberikan kepastian hukum pemegang hak atas tanah dan hak milik atas satuan

rumah susun, maka dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah juga diberikan penjelasan resmi mengenai arti dan

pernyataan pengertian sebagai berikut : “berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.



Hal ini menjelaskan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku

sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik maupun data yuridis yang

termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang ada di dalam surat

ukur dan buku tanah yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dan harus diterima

sebagai data yang benar, baik dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehari-hari

maupun dalam berperkara di muka pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu research. Kata research

berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Research berarti mencari kembali.

Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan pencarian pengetahuan atau pengetahuan

yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam

pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karne itu penelitian bertujuan



untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metologis, dan konsisten. Melalui proses

penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan

dan di olah.

Ruang lingkup penelitian adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan

dibahas agar tidak mengambang. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dan

pembaca lainnya dalam mempelajari dan memahami tujuan dalam penelitian ini. Adapun

ruang lingkup dari penelitian ini adalah Bagaimana kedudukan jaminan sertifikat hak milik

atas tanah dalam jaminan perjanjian kredit antara koperasi dengan nasabah dan bagaimana

pertimbangan haim ( ratio Decidendi) dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.

119/Pdt.G/2015/PN.Y.yk.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang mengutamakan dalam

studi kepustakaan. Penelitian yuridis adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud

dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peratura yang berlaku juga buku-buku

yang berkonsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok

pembahasan yang dibahas di dalam penulis skripsi ini.

C. Metode Pendekatan

Didalam menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penelitian

menggunakan jenis pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari



peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul, setelah itu diaplikasikan

pada permasalahan yang dijadikan sebagai objek penelitian.

D. Bahan Penelitian Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yaitu

peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan, didapat

dengan cara melakukan studi pustaka yang dilanjutkan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan materi penulisan.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder berasal dari buku-buku, makalah, kamus hukum,

artikel dan bahan-bahannya yang berkaitan dengan judul penulisan ditambah lagi dengan

kegiatan pencarian data menggunakan internet.

E. Metode Analisis

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode

Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan



dengan cara meneliti, menelaah pustaka, mengelola data dan menganalisisnya kemudian

dituangkan dalam kalimat sehingga pembaca lebih muda memahami penelitian ini.


