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Abstract

This article discusses the implementation of Execution Mortgage in PD. BPR Bank Klaten. This article uses 

empirical research. All Mortgage execution procedure in PD. BPR Bank Klaten outline is in conformity with 

courts and the sales under the hand should be able to walk with ease. However, in practice in PD. BPR Bank 

Klaten requires a long completion time and cost you a bit, so in practice, PD.BPR Bank Klaten tend to use 

alternative Execution Mortgage through sales in the Lower Hand. In connection with the execution practice, 

often also encountered obstacles in its implementation, the bank did attempt a solution to enable each of the 

Keywords:  bad credit, execution, mortgage right, selling under the counter

Abstrak

menguntungkan serta mendapat perlindungan hukum.

Kata Kunci

A. Pendahuluan 

dana-dana tersebut dalam bentuk kredit. Menurut 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

pemberian bunga.

menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat 

pengaman bagi kreditor. Salah satu bentuk pengaman 
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kepada para pihak diberikan melalui suatu lembaga 

diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi 

akan datang.

dana tersebut dapat digunakan kembal i  untuk 

keperluan refinance oleh kreditor dalam bentuk 

dana dalam  rangka  menunjang  dan  menggerakkan  

langsung   atau   tidak   langsung   juga   akan   

berdampak   pada perekonomian nasional.

hak  tanggungan  apabila  debitor  cidera  janji.  

terhadap  benda  jaminan hak  tanggungan  dapat 

Menurut pengamatan awal berdasarkan data 

didominasi oleh penjualan barang jaminan tidak 

tangan berdasarkan atas kesepakatan antara debitor 

dan kreditor atau Bank. Fenomena ini dalam periode 

barang jaminan secara dibawah tangan tersebut 

bahkan semakin ditingkatkan.

Keberhasilan pola ini juga sangat dipengaruhi 

di lakukan di  muka umum secara terbuka. Jika 

mereka akan memilih menjual harta non jaminan 

memalukan bagi debitor dan atau penjamin.

kredit macet dengan penjualan dibawah tangan 

Berdasarkan l atar bel akang masal ah 

artikel ini akam membahas mengenai pelaksanaan 

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

Bank Klaten. Data sekunder diperoleh dengan 

melakukan studi pustaka. Data primer diperoleh 

dengan menggunakan melakukan wawancara. Data 

cara melakukan penafsiran hukum.
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

perikatan. Pemberian jaminan oleh debitor kepada 

oleh debitor apabila debitor wanprestasi. Salah satu 

dari penjualan barang jaminan tersebut. Sehingga 

konsep dasar pemberian jaminan oleh debitor adalah 

bukan untuk dimiliki oleh kreditor. 

melancarkan dan mengamankan pemberian kredit. 

Sehingga jaminan kredit bank di sini berfungsi untuk 

menjamin pelunasan utang debitor apabila cidera  

janji  dan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  

kembali    dengan    cara mengeksekusi jaminan 

Perjanjian kredit  dalampenggolongan atas 

tersebut juga akan menentukan jenis lembaga 

menjamin pelunasan. 

tidak memerlukan perjanjian antara kreditor dan 

debitor. Perwujudan dari  jaminan berdasarkan 

ataupun akan ada menjadi jaminan atas seluruh 

bersifat accessoir

dengan kesanggupan memberikan suatu jaminan. 

Perjanjian ini senantiasa dikaitkan dengan perjanjian 

utang-piutang atau di dalam praktek biasa dikenal 

dengan perjanjian kredit atau perjanjian pembuka 

kredit. 

Perjanj ian Accesoi r

dibuat berdasarkan atau berkaitan dengan perjanjian 

pokok. Perjanjian Accesoir

jaminan merupakan accesoir dari perjanjian kredit 

antara debitor dan Bank selaku kreditor. Dengan 

di satu pihak debitor membutuhkan kredit dengan 

diberikan kepada debitor akan dikembalikan dalam 

Beberapa hal berkaitan dengan perjanjian pokok 

dan Accesoir

accesoi r  bi la  

accesoir harus di akhiri.

cessi

khusus.

Accesoir juga ikut batal

Pemberian jaminan dari  Debitor kepada 

tanpa memberikan hak saling mendahului 

konkuren

sebagai kreditor privi lege preferent).
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hak  tanggungan  apabila  debitor  cidera  janji.  

terhadap  benda  jaminan hak  tanggungan  dapat 

dilakukan.

Eksekusi  dalam Bahasa Belanda disebut 

Executie atau Uitvoer ing

diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. 

dengan bantuan kekuatan hukum. Dengan kekuatan 

Sedangkan menurut Undang- Undang Hak 

jaminan hak  tanggungan  dapat dilakukan dengan 3 

1. Tittle Eksekutorial

Bahwa pembentuk undang-undang hak 

tanggungan juga menciptakan pengecualian 

melakukan eksekusi. Hal ini ditentukan dalam 

dan  berlaku  sebagai  pengganti grosse 
akta hipotik sepanjang mengenai hak atas 
tanah”

mengajukan eksekusi langsung atas jaminan 

eksekutorial  didasarkan atas grosse acte 

grosse acte hipotik) dan grosse acte pengakuan 

grosse acte

penjualan barang jaminan debitor tunduk pada 

Het Herziene Inlands 

Reglement

Reglement tot 

Regel ing van het Rechtswezen in de Gewesten 

Bui ten Java en Madura

tunduk dan patuh sebagaimana suatu putusan 

perintah Ketua Pengadilan Negeri.

2. Parate Eksekusi

Parate eksekusi menurut Subekti adalah 

menjalankan sendiri atau mengambil sendiri 

di laksanakan sendi ri  oleh pemegang hak 

Lelang Negara saja.

Menjual atas kekuasaan sendi ri  tersebut 

diartikan bahwa penjualan dilakukan menurut 

Kantor Lelang Negara tanpa memerlukan  
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3. Penjualan Dibawah Tangan

pemegang hak tanggungan bahwa penjualan 

menguntungkan semua pihak. Penjualan di 

secara tertulis oleh pemegang hak tanggungan 

mengenai keabsahan penjualan objek hak 

untuk menjual dibawah tangan dari pemberi hak 

tanggungan. Untuk eksekusi dibawah tangan 

dengan pihak penerima hak tanggungan 

jaminan  berdasarkan  surat kuasa tidak 

mudah dilaksanakan karena Pejabat Pembuat 

hadir sendiri untuk menandatangani akta jual 

menuntut pembatalan jual beli jika penjualan 

menjual jaminan berbuat berbuat nakal dengan 

menjatuhkan harga barang jaminan tersebut 

menghindari penjualan jaminan dibawah harga 

di lakukan penilaian oleh konsultan peni lai 

membuat akta jual beli dengan berpedoman 

penilai independen tersebut.

tentang  penjualan  objek  hak  tanggungan  melalui  

penjualan  dibawah tangan berdasarkan kesepakatan 

terdapat pada hipotik untuk memberikan jaminan 

bank lebih mengutamakan cara  penjualan  

dibawah  tangan  dengan  melakukan  negosiasi  

mendapatkan kesepakatan baik tentang harga 

sangat berkepentingan selalu menjaga hubungan 

baik dengan nasabah untuk jangka waktu 

jaminan dengan cara penjualan dibawah tangan 

baik bagi semua pihak terkait.

pihak debitor mendapatkan hasi l penjualan 

terhindar dari kesan arogan dan kemungkinan 

debitor secara aktif dilibatkan dalam proses 
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penjualan objek jaminan dengan cara dibawah tangan 

jika dibandingkan dengan lelang KPKNL dan melalui 

saja.

dapat melakukan tawar menawar.

tinggi cukup besar karena pihak debitor dapat 

langsung menawarkan kepada calon pembeli.

persetujuan dari para pihak.

baik dan dapat diterima oleh semua pihak.

6. Proses peralihan hak dapat dilakukan dengan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

kooperatif  terhadap  proses penjualan tidak 

melalui lelang.

aktif mencari pembeli dengan harapan bahwa 

objek hak tanggungan tidak segera dijual. Hal 

tersebut merupakan itikad buruk dari debitor 

negosiasi. 

hipotik untuk memberikan jaminan kepastian 

akan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak 

sendiri.

Secara sosiologis ketentuan ini  akan 

dapat melindungi kepentingan debitor untuk 

jaminan dengan cara ini dapat memberikan 

dengan kepentingan pembel i  untuk proses 

kesepakatan suka rela.

dapat menjadi kendala pelaksanaan penjualan 

objek jaminan dengan cara dibawah tangan 

adalah keharusan mengumumkan pelaksanaan 

bersangkutan dan atau media massa setempat 

dengan objek jaminan tersebut terlindungi hak-

tentu akan menimbulkan beban  moril bagi 

akan diketahui kolega  atau  rekan  bisnis  serta  
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dimana sepanjang ada kesepakatan antara bank 

dengan debitor dan atau penjamin untuk menjual 

untuk memenuhi kewajiban debitor kepada bank   

pembeli objek jaminan sesuai dengan kesepakatan  

dan persetujuan bersama.

Untuk mengantisipasi agar proses Eksekusi 

Objek Jaminan dapat dilakukan dengan baik serta 

maka sebagai antisipasi dalam proses pemberian 

antara lain sebagai berikut :

Melakukan cek terhadap sertipikat hak atas 

Pertanahan  Kabupaten/Kota  untuk memastikan 

tidak sedang dibebani hak tanggungan atau hak-hak 

jaminan kredit bebas dari sengketa dengan pihak 

hak tanggungan bank lain serta ketersediaan untuk 

dilakukan penjualan baik secara lelang maupun 

D. Kesimpulan

dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:

tinggi cukup besar dibandingkan melalu parate 

eksekusi ataupun titel eksekutorial.

tidak aktif mencari pembeli dengan harapan 

bahwa objek hak tanggungan tidak segera dijual.

Klaten dalam mengatasi hambatan-hambatan 

mencari calon pembeli dengan tujuan agar objek 

tidak segera dijual maka kreditor mengajukan 

pelelangan objek tersebut ke KPKNL.

E. Saran

benar-benar memperhatikan prinsip-prinsip 

Character, 

capaci ty, capi tal , col lateral , condi tion of 

economy

sehingga tidak merugikan kreditor ataupun 

debitor sendiri.

Pengadilan dan maupun Penjualan di bawah 

Daftar Pustaka

pada Jurnal I lmiah Abdi Ilmu

Parate  Executie  Obyek  

Hak  Tanggungan.

Pressindo.

Per janj ian 

Kredit Bank

Bandung.
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Kredit Menurut Hukum Indonesia. Bandung: 
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pada Bank
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Paramita.

Persantunan: 

Penelitian dalam artikel ini mendapat bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena 

artikel ini memberikan manfaat bagi kita 
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