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MEDIASI DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET MELALUI PROSES EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH SECARA SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA MURAH

Jaminan yang sering dipergunakan oleh Bank adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan  jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur, yang dapat dipertahankan pada setiap orang, salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal adalah jaminan hak tanggungan. Dalam prakteknya, pada saat pelaksanaan eksekusi, jaminan kebendaan ini banyak menemukan hambatan dan halangan. Salah satunya adalah perangkat aturan hukum itu sendiri, atau pada saat dilakukan eksekusi yang bersangkutan tidak bisa menjalankan atau lalai dalam menjalankannya. Persoalan dalam disertasi ini adalah;  Bagaimanakah mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa kredit macet yang melalui parate eksekusi dengan jaminan hak tanggungan pada lembaga peradilan perdata di Indonesia?; Mengapa diperlukan mediasi perdata di Pengadilan Negeri dalam proses eksekusi hak tanggungan?; Bagaimanakah hambatan yang terjadi di Pengadilan Negeri, terkait dengan pelaksanaan parate eksekusi dengan jaminan Hak Tanggungan?. 
Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah preskriftif-analitis, yang didukung dengan format penelitian hukum normatif, dan pendekatan hukum normatif. Analisis data dilakukan secara yuridis – kualitatif, yakni menguraikan makna lebih dalam dari Perma No. 1 Tahun 2016. 
Hasil penelitian memberikan sebuah kesimpulan bahwa: Sebenarnya proses eksekusi dapat dilakukan tanpa campur tangan atau melalui lembaga pengadilan. Dengan kata lain tidak perlu meminta fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.  Namun dalam praktek, hal tersebut hampir tidak pernah dilaksanakan, bahkan banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri hanya untuk meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar memberikan penetapan sita eksekutorial, sebab juru lelang kadang kala menolak untuk melakukan penjualan di muka umum sebelum adanya persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Terkait dengan lembaga eksekusi terhadap hak tanggungan, dalam pembebanan jaminan kredit, maka formulasi mediasi di pentingkan sebagai lembaga yang bisa mendamaikan kedua belah pihak antara pihak kreditur (Bank) dan debitur, secara adil, kemanfatan dan meraih kepastian hukum. Problematika yang terjadi di Pengadilan Negeri (PN) terkait dengan parate eksekusi hak tanggungan, sebetulnya terletak pada substansi ketentuan Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Undang  – Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan  Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang membingungkan tersebut. Sebagai saran dalam Disertasi ini adalah; diperlukan pembaharuan hukum (law reform) terkait regulasi / pegaturan hak tanggungan. Sebab pengaturan hak tanggungan yang ada sebagaimana terdapat di dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan  Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang  Berkaitan Dengan Tanah tidak memiliki kepastian hukum. Kemudian, diperlukan penguatan lebih lanjut dalam rangka pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia, yakni melalui pembentukan Undang - Undang tentang pengintegrasian mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia, yang tentunya secara khusus mengintegrasikan model mediasi ke dalam eksekusi hak tanggungan. 
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PENDAHULUAN

Eksistensi lembaga pembiayaan bank memberikan peran penting dalam perekonomian masyarakat diantaranya melalui pemberian dana bagi masyarakat. Bank sebagai lembaga perbankan di Indonesia merupakan salah satu media sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip - prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle),    Pasal 29 ayat (4) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan kehati - hatian (prudential principle),    Pasal 29 ayat (2) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan kerahasiaan (secrecy principle),   Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan mengenal nasabah ( know how costumer principle).   Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat   Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo undang – undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 3 Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.  dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.    Muhammad  Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hlm 2  Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali melalui pemberian kredit bertanggungjawab atas kepastian dan keamanan pengembaliannya dari penerima kredit,    Muhammad  Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Ibid, hlm: 246. sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa:
Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan  asas - asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan  oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penelitian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.
Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut di atas, maka dengan demikian kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, artinya pemberian kredit oleh Bank memiliki risiko bermasalah walaupun telah dilakukan berbagai analisis (penelitian terhadap calon Kreditur) secara seksama. Seorang analis kredit tidak dapat memprediksi bahwa kredit selalu berjalan dengan baik, banyak faktor penyebabnya diantaranya kesalahan penggunaan kredit, manajemen yang buruk, dan kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian kredit bank. Kredit bermasalah (Non Performing Loans), merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan penggolongan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri. 
Collateral atau objek benda (jaminan) dalam pemberian kredit bank sangat penting karena Bank harus berusaha menghindarkan atau menekan sekecil mungkin resiko kerugian bagi Bank dari kredit yang telah diberikan kepada nasabah debitur,   Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank. Lihat dalam: Sutarno, Aspek - Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Cet. Ke- 4, Alfabeta: Bandung, 2004, hlm: 240.    maka jaminan merupakan sumber pengembalian kredit, apabila usaha nasabah debitur sudah tidak lagi diharapkan menjadi sumber pelunasan kredit. Artinya, dalam hal ini Bank tidaklah cukup mengandalkan kemampuan dan kemauan nasabah debitur untuk membayar kembali kreditnya, tetapi perlu memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk menjamin pelunasan kredit, yaitu dengan meminta kepada nasabah debitur untuk menyediakan jaminan untuk pelunasan kreditnya.
Walaupun demikian secara prinsip jaminan bukan persyaratan utama, Bank mempriorotaskan dari kelayakan usaha yang dibiayainya sebagai jaminan utama bagi pengembalian kredit sesuai jadwal yang disepakati bersama, hal ini tertuang di dalam penjelasan Pasal 8 Undang ‑ Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditegaskan, bahwa;  
Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang ‑ barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Akan tetapi pemberian kredit oleh Bank selalu mengutamakan adanya objek barang jaminan sekalipun objek barang jaminan tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang diberikan.

Pihak yang dapat diberikan pinjaman kredit dari bank adalah hanya seorang nasabah debitur yang mendapat kepercayaan dari pihak bank. Akan tetapi pihak Bank harus tetap berhati - hati dalam memberikan kredit karena dapat saja terjadi hal - hal yang tidak diinginkan seperti halnya debitur yang wanprestasi / cidera janji / debitur tidak menepati janjinya untuk membayar hutang (mengembalikan kredit) tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
Jadi fungsi pemberian jaminan adalah memberikan kekuasaan hak kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil eksekusi benda yang dijaminkan, apabila nasabah debitur tidak membayar kembali hutangnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan atau dikenal dengan istilah kredit macet dengan kata lain fungsi jaminan adalah untuk memperkecil resiko kerugian yang timbul apabila nasabah debitur ingkar janji (wanprestasi).    Retnowulan Sutantio, Perjanjian Kredit dan Macam-Macam Jaminan Kredit Dalam Praktek Hukum di Indonesia, (Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Hukum Perbankan), Seri Varia Yusticia, 1996, hlm. 183.
Sebagai langkah atisipatif dalam menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada debitur, jaminan hendaknya dipertimbangkan dua faktor, yaitu; 
Secured, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi;
Marketable, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.   Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Bandung, PT Refika Aditama, 2004, hlm: 75. 

Terkait dengan barang jaminan, pada dasarnya jenis jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu;
	Jaminan materiil / kebendaan (berupa hak - hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, hak tanggungan, dan jaminan fidusia);       Retnowulan Sutantio, Perjanjian Kredit dan Macam-Macam Jaminan Kredit Dalam Praktek Hukum di Indonesia, Ibid, hlm: 185.  

Jaminan immateriil / perorangan.     Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika: Jakarta,  2001, hlm: 112. Jaminan yang tercantum di dalam perjanjian kredit merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit karena terkait dengan salah satu prinsip five C’s of credit (5C) yaitu Collateral yang pada intinya calon Debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.   Rachmadi Usman, Aspek- Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001, hlm:  247. 

Tanah menjadi objek jaminan yang merupakan milik debitur secara pribadi maupun tanah milik pihak ketiga sebagai penjamin hutang debitur.     Di dalam jaminan fidusia, jaminan yang dipakai merupakan jaminan milik pihak ketiga atau jaminan yang dipakai bukanlah atas nama debitur. Dalam Undang - Undang Jaminan Fidusia tidak terdapat pasal yang mengatur tentang objek jaminan milik orang lain. Pasal 1977 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH - Perdata) yang menyatakan bahwa terhadap benda bergerak, bukan berupa bunga maupun piutang maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya  Tanah yang digunakan jaminan hutang tersebut akan diikat dalam suatu perjanjian yang disebut pengikatan hak tanggungan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah;  
Hak jaminan yang dibebankan 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, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kerditor-kreditur lain. 

Untuk dapat dibebani hak jaminan atas tanah, objek hak tanggungan yang bersangkutan harus memenuhi empat (4) syarat yaitu:
	Dapat dinilai dengan uang;

Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum;
Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan;
Memerlukan penunjukan oleh undang-undang.     Purwahid Patrik  &K ashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : Semarang,  2007, hlm: 57. 

Pasal 4 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah  (UUHT) menyatakan:
	Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:
	Hak Milik;

Hak Guna Usaha;
Hak Guna Bangunan;
	Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

Selain objek hak tanggungan tersebut di atas yang menjadi objek hak tanggungan adalah Rumah Susun (Rusun). Pasal 12 ayat 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun menyatakan:
Rumah susun berikut tanah tempat bangunan itu berdiri serta benda lainnya yang merupakan atau kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan hutang dengan: dibebani hipotik, jika tanahnya tanah hak milik atau hak guna bangunan; dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah Negara.

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah (dapat termasuk benda - benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu atau tidak),     Purwahid Patrik  & K Ashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT,  Ibid, hlm: 58.  Atas objek Hak Tanggungan tersebut akan diikat dengan menggunakan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di mana objek (tanah) tersebut berada yang disebut dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Tanah yang telah diikat Hak tanggungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
Menurut Pasal 11 Undang - Undang No.  Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda - Benda yang berkaitan dengan Tanah Akta Pemberian Hak Tanggungan di dalamnya wajib memuat diantaranya:
	Nama dan Identitas pemegang dan pemberi Hak tanggungan;

Domisili para pihak;
Penunjukan secara jelas utang atau utang - utang yang dijamin yang meliputi juga nama dan identitas debitur yang bersangkutan;
Nilai Tanggungan; 
Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut bersamaan dengan Objek Hak Tanggungan (Sertifikat Tanah) kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat di mana letak objek Hak Tanggungan berada. Atas objek Hak Tanggungan yang telah didaftarkan tersebut akan terbit Sertifikat Hak Tanggungan, menurut Pasal 14 Undang - Undang No.  Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda – Benda, di uraikan bahwa; 
	Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang beriaku.
	Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat irah - irah dengan kata - kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
	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.
	Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.

Lahirnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk mendapatkan pelunasan hutang debitur terlebih dahulu apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.    Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda – Benda,  memberikan perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan apabila Debitur wanprestasi. Dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak kreditur dan debitur, tidak menutup resiko adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur, sehingga diperlukan jaminan kebendaan guna menjamin pelunasan piutang debitur. Dasar hukum inilah, sebagai payung hukum bagi Kreditur dalam hal memberikan kredit terhadap debitur. Jaminan yang paling banyak digunakan umumnya adalah Hak atas tanah. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda – Benda, memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemegang Hak Tanggungan apabila dikemudian hari debitur tidak memenuhi kewajibannya, dan perlindungan hukum yang diberikan menurut kekuatan Undang - undang ini adalah:
	Pasal 1 angka 1: Memberikan kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada pemegang Hak Tanggungan atau Kreditur lainnya (droit de preference). Hak hak Kreditur yang didahulukan ini merupakan salah satu wujud perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi dari debitur, khususnya dalam pengambilan pelunasan piutangnya.

Pasal 6, Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 20 ayat (2) dan (3) tentang Eksekusi Hak Tanggungan. Salah satu cirri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat, yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya. Eksekusi atas objek Hak Tanggungan ini juga merupakan perlindungan hukum bagi kreditur khusunya apabila terjadi wanprestasi debitur. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:  Pasal 6 UUHT: Parate Executie atau Lelang atas kekuasaan sendiri tanpa melalui Pengadilan. Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) UUHT: Eksekusi atau Lelang dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat, berdasarkan irah-irah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT: Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima Hak Tanggungan dengan maksud agar diperoleh harga penjualan terbaik bagi kedua belah pihak.
Pasal 11 ayat (2) UUHT tentang janji-janji yang wajib dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak semua janji yang memberikan perlindungan kepada Kreditur. Dalam hal ini terdapat dua macam janji dalam ketentuan Pasal 11 ini, yaitu:  Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggunga (debitur); serta, Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan (kreditur);
Pasal 7 UUHT: As adroit de suite (Hak Tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam tangan siapapun objek itu berada). Asas ini merupakan jaminan khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan, yaitu walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindah dan menjadi milik pihak lain, Kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melalui eksekusi apabila debitur cedera janji.  Terjadinya wanprestasi disebabkan pembayaran kredit yang tidak lancar karena keadaan dari debitur. Keadaan debitur yang tidak mampu membayar hutang karena kondisi perekonomian pihak debitur yang tidak baik, salah satu penyebabnya karena keadaan debitur dalam usaha yang dijalankan mengalami kegagalan atau kerugian hingga mengalami kebangkrutan, kreditur biasanya akan memberikan peringatan terlebih dahulu atas tunggakan hutang tersebut.
Selain Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda -Benda yang berkaitan dengan tanah,    Undang - Undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda -Benda yang berkaitan dengan tanah, Pasal 4 menguraikan bahwa; Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah :  Hak Milik;   Hak  Guna Usaha;  Hak Guna Bangunan. juga terdapat benda bergerak yang diatur dalam Undang - Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang juga merupakan objek jaminan. Hak tanggungan atas tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan tanah termasuk di dalamnya bangunan di atas tanah milik orang lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia berdasar Undang - Undang Nomor. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.    Benda yang dapat dijadikan jaminan dalam fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan (Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak begerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek (Pasal 1 angka 4 UU Fidusia). Selain itu jaminan fidusia juga dapat berupa benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian (Pasal 9 UU Fidusia). Jaminan fidusia juga meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, serta meliputi juga klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan (Pasal 10 UU Fidusia).
Kemudian apabila terdapat suatu kredit bermasalah (macet / non-performing loan ), untuk menyelesaikannya kredit bermasalah itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditor) dan nasabah (debitor), sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. 
Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 26 / 4 / BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).
Dalam Surat Edaran (SE) tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning,  dan  restructuring  adalah sebagai berikut:
Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace priod), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit.
Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
Melalui restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa  rescheduling  atau  reconditioning
Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam  kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
	Penurunan suku bunga Kredit;
	Perpanjangan jangka waktu Kredit;
	Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
	Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
	Penambahan fasilitas Kredit; dan atau
	Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.


Apabila penyelesaian oleh pihak Bank (kreditor), tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.
Mengapa sampai menggunakan prosedur hukum (litigasi), sebab pada saat langkah preventif (non litigasi) mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan kredit macet, ditempuhlah upaya represif yaitu diselesaikan melalui pengadilan (litigasi). Upaya tersebut dilakukan mengingat pengadilan merupakan benteng terakhir bagi setiap orang untuk menyelesaikan segala persoalan, termasuk kredit macet. Sebelum ditempuh jalur pengadilan, biasanya Lembaga Perbankan mencoba mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dengan melakukan rescheduling, reconditioning, dan restructuring.    Kredit yang sudah mengarah ke Non Performing Loan (NPL) memerlukan perhatian agar tidak menjadi lebih buruk atau mendatangkan kerugian besar. Dan untuk memperbaiki kualitas kredit, harus dipelajari secara detail persoalan yang dihadapi debitur dan dilakukan treatment sesuai dengan kondisi masing-masing debitur. Bagaimana penanganan NPL yang tepat?, kunci penanganan NPL ada 5 strategi. Yakni  rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi 3R dan eksekusi, Untuk rescheduling, bank dapat melaksanakan penjadwalan ulang dalam bentuk perpanjanan masa pelunasan, memberikan grace perio lebih panjang, serta memperkecil jumlah angsuran kredit. Dengan penjadwalan ini, debitur mempunyai waktu untuk bernafas dan jangka waktu yang cukup dalam mengakumulasi keuntungan dan memperbaiki posisinya, sehingga bisa memenuhi jadwal baru yang ditetapkan. Penjadwalan ulang dilakukan dengan persyaratan tertentu. Misalnya, usaha nasabah masih berjalan, pendapatan sebelum pembebanan bunga masih positif, ketidakmampuan debitur melaksanakan pelunasan semata-mata karena situasi yang di luar kontrol debitur bersangkutan dan debitur masih beritikad baik plus kooperatif. reconditioning dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi debitur yang semula masih terbebani dengan persyaratan kredit yang berat, lalu dikurangi agar pas bagi kebutuhan debitur. Caranya, dengan mengurangi tingkat bunga, kredit dari pihak lain yang bunganya tinggi dan mengganti dengan kredit dari bank berbunga rendah, atau menambah modal kerja jika dirasa masih kurang. Tidak kalah pentingnya, bank memberikan konsultasi manajemen dan advis agar perusahaan debitur bisa berjalan dengan lebih baik dan mampu meningkatkan penjualan, laba serta menyelesaikan kredit dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Restructuring dilakukan dengan mengubah komposisi permodalan dengan memperbaiki debt to equity ratio (DER), menambah modal (partisipasi bank atau luar bank), menambah fasilitas kredit, memperpanjang jangka waktu, menekan tingkat bunga, mengganti manajemen (menempatkan staf bank pada posisi tertentu), meningkatkan efisiensi, dan lainnya. Dari proses tersebut, setelah perusahaan sehat dan kemampuan keuangannya baik, bank dapat menjual kembali saham yang dikuasainya kepada pemegang saham lama dengan premium tertentu. Proses keempat adalah kombinasi 3R. Terakhir, proses kelima adalah eksekusi. Jika semua usaha penyelamatan sudah dicoba, tapi debitur masih tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah eksekusi. Caranya, bisa lewat penyerahan kewajiban kepada Badan Urusan Piutang Negara atau ke pengadilan negeri (perkara perdata). terhadap perusahaan (debitur) penunggak kredit. Apabila upaya tersebut tidak juga berhasil, tidak tertutup kemungkinan diselesaikan melalui jalur hukum dengan melibatkan institusi pengadilan.
Sebelum ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum, perlu kiranya diketahui apakah persoalan kredit macet termasuk dalam lingkup hukum perdata atau pidana. Pada asasnya kredit macet merupakan persoalan hukum perdata, yaitu hubungan personal antara perseorangan atau badan hukum yang satu dengan lainnya di bidang harta kekayaan. Dalam terminologi hukum perdata hubungan antara debitur (peminjam kredit) dan kreditor (bank atau LKBB selaku pemberi kredit) merupakan hubungan utang piutang yang lahir dari apa yang disebut perjanjian, yakni kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing - masing.
Pihak debitur (nasabah) dengan memperoleh kredit dari bank (kreditur) berjanji kepada kreditor (bank) untuk mengembalikan kredit beserta biaya dan bunga sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Untuk menjamin dilaksanakannya janji tersebut debitur memberikan pengikat yang lazim disebut jaminan atau agunan, baik kebendaan maupun perorangan. Maka dengan adanya jaminan tersebut, manakala debitur ingkar janji (wanprestasi), yaitu tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, kreditor dapat menuntut pemenuhan utang dari barang jaminan. Kreditor dapat meminta dilakukan penyitaan dan penjualan lelang atas agunan dan aset lain milik debitur jika agunan tidak mencukupi untuk membayar utang.
Perlindungan hukum terhadap kreditur atas debitur yang wanprestasi atau kredit macet, sudah sangat jelas sekali. Pemegang jaminan kebendaan, memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata  (KUH – Perdata) serta beberapa peraturan perundang - undangan berikut ini:
	Pasal 1155 KUH - Perdata: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti;
	Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang - Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia  jika debitur cidera janji (wanprestasi);
	Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi). 


Disertasi  ini lebih memfokuskan kepada penyelesaian kredit macet dengan eksekusi hak tanggungan atas tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan tanah termasuk di dalamnya bangunan di atas tanah milik orang lain. Dalam pelaksanaannya jika debitur (nasabah) tidak mampu lagi membayar hutangnya maka kreditur (Bank) akan mengambil langkah untuk menjual barang dalam hal ini tanah yang telah dijadikan jaminan atas hutang debitur. Proses penjualan barang jaminan atas tanah tersebut dikenal dengan eksekusi Hak Tanggungan. Eksekusi Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 20 Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda – Benda, dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:
	Pemegang Hak Tanggungan dapat menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Pasal 6 UUHT yaitu melalui pelelangan umum karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga tertinggi untuk objek Hak Tanggungan tersebut. Kreditur berhak mengambil pelunasan piutang yang dijamin dari hasil penjualan objek Hak Tanggungan. Dalam hal terjadi harga penjualan memperoleh nilai yang tinggi dan terdapat kelebihan nilai setelah dipergunakan untuk membayar hutang debitur kepada kreditur maka sisanya akan menjadi milik debitur; 

Pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) yaitu berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan. Dalam Sertipikat Hak Tanggungan terdapat irah - irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan;
Pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan objek hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 ayat 2 yaitu dengan melakukan penjualan di bawah tangan, yang  dapat dilakukan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan guna melindungi pihak - pihak yang berkepentingan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan cara - cara sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat 3.

Eksekusi Hak Tanggungan akan dilakukan apabila debitur wanprestasi (ingkar janji) karena pembayaran kredit yang tidak lancar karena keadaan debitur yang tidak mampu membayar hutang disebabkan kondisi perekonomian debitur yang tidak menguntungkan dalam usahanya hingga mengalami kebangkrutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian kredit macet yang ada pada lembaga perbankan. 
Penjualan melalui parate eksekusi,     Parate Eksekusi berhubungan erat dengan eksekusi objek jaminan yang bersifat kebendaan, dinamakan  parate eksekusi merupakan salah satu dari lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dari lembaga jaminan khusus. Sebagaimana diketahui bahwa lembaga jaminan dalam Hukum Perdata Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu lembaga jaminan umum dan jaminan khusus. Lembaga parate eksekusi sebagai lembaga jaminan khusus ini berkaitan dengan pemudahan dan pendahuluan bagi pelunasan hak tagih dalam hubungannya dengan hak-hak jaminan yang bersifat perbendaan yang dimiliki kreditur. Parate Eksekusi memberi hak kepada kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri seolah-olah obyek Jaminan yang dijaminkan oleh Debitur adalah miliknya sendiri dengan tanpa melibatkan debitur itu sendiri.  Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia parate eksekusi atau eksekusi langsung terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial. Menurut kamus hukum, parate eksekusi ialah pelaksanaan langsung tanpa melalui proses pengadilan;  Pelaksanaan parate eksekusi dianggap sederhana karena tidak melibatkan debitur, pengadilan maupun prosedur hukum acara. "Pelaksanaannya hanya digantungkan pada syarat 'debitur wanprestasi', padahal kreditur sendiri baru membutuhkannya kalau debitur wanprestasi,... kewenangan seperti itu tampak sebagai hak eksekusi yang selalu siap ditangan kalau dibutuhkan, itulah sebabnya eksekusi yg demikian disebut sebagai parate eksekusi".  Dengan demikian, parate eksekusi memberikan kepastian dan kedudukan kreditur akan semakin terlindungi apabila debitur wanprestasi / cidera janji, karena debitur seolah-olah telah menyisihkan sebagian / seluruh harta kebendaannya untuk pelunasan hutangnya, dikemudian hari.   Ketentuan mengenai parate eksekusi yang berlaku bagi masing-masing lembaga jaminan di indonesia adalah : Hak Tanggungan : Pasal 6 UU No. 4/1996; Fidusia : Pasal 15 (3) dan Pasal 29 (1) UU No. 42/1999; GADAI : Pasal 1155 ayat (1) dan (2) KUHPerdata; Hipotik : Pasal 1178 (2) KUH - Perdata. Adanya parate eksekusi menjadi salah satu sarana pengambilan pelunasan yang sederhana dan sangat membantu mengatasi kredit macet bank dan diharapkan pula laju perekonomian akan semakin meningkat dengan adanya rasa aman bagi kreditur dalam mengucurkan kreditnya kepada debitur karena kreditur telah memegang hak kebendaan debitur yang dapat dijual dengan cara yang sederhana apabila debitur cidera janji dikemudian hari.  melalui lelang sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang - Undang No.  Nomor.  4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda – Benda, Parate eksekusi menurut Subekti adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim, yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.    Subekti, Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa Dalam Penemuan Hukum dan pemecahan  Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial, MARI: Jakarta, 1990,  hlm: 69.  
Penjualan lelang dengan parate eksekusi adalah cara termudah dan sederhana bagi kreditur untuk memperoleh kembali pelunasan hutang debitur. Melaui penjualan lelang ini dapat dilakukan melalui bantuan jasa balai lelang atau juga bisa langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Balai Lelang dalam hal ini bertindak sebagai patner pelaksana dari kreditur. Apabila pelaksanaan eksekusi melalui cara ini tidak dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu oleh kreditur maka dapat dilakukan dengan cara eksekusi dengan title eksekusitorial.
Problemnya adalah terhadap beberapa kasus eksekusi objek Jaminan Hak Tanggungan dengan titel eksekutorial tidak dapat berjalan dengan baik sehingga di antara para pihak tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 HIR melalui gugatan di Pengadilan. Maka dengan demikian akan memakan biaya yang tinggi dan waktu yang cukup lama dan berbelit - belit,  jika dibandingkan dengan cara parate eksekusi maupun penjualan di bawah tangan. Kemudian dalam kondisi seperti ini pun hakim tetap menerima dan memutus sengketa tersebut, padahal seyogianya hakim harus mengarahkan agar eksekusi terhadap objek hak tanggunan sudah dapat dilaksanakan tanpa harus melalui gugatan di Pengadilan.
Belum tersosialisasinya eksekusi hak tanggungan kepada para pihak agar model eksekusi melalui parate eksekusi berdasarkan titel  eksekutorial tanpa melaui proses peradilan efektif untuk dilaksanakan, membuat para pihak belum menyadari penyelesaian hukum secara cepat, dan murah. Pemahaman ini di sampaikan agar asas peradilan yang mengusung konsep sederhana, cepat dan biaya ringan (murah), dapat diterapkan dengan melihat sisi kepentingan para pihak yang bersengketa terutama kepentingan kreditur dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien. Asas peradilan ini menjelaskan bahwa proses peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak berbelit - belit dan tidak memakan waktu yang lama sehingga tidak dapat merugikan para pihak yang bersengketa baik kreditur maupun debitur dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

LANDASAN TEORITIS

Pada dasarnya melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan, dalam penyelesaian sengketa kredit macet pada lembaga perbankan berawal dari hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang timbul atas dasar perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Perjanjiannya sendiri yang merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak (contractvrijheid) yang tercantum di dalam  Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu; Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.      Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke IX, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 13.
Hal ini dapat dikatakan bahwa  tiap perjanjian “mengikat” kedua belah pihak, dengan demikian sejalan dengan ajaran Hugo De Groot (Grotius) yang mengemukakan tentang Hukum Alam,    Teori Hukum Alam (Natural Law) menyatakan bahwa ada hukum dari alam (the law of nature) yang menurut ajaran dan prinsip-prinsip terhadap mana semua hal, termasuk manusia sendiri, harus berkelakuan. Premis pertama dari doktrin Hukum Alam (Natural Law) adalah apa yang diketemukan oleh Hukum Alam (Natural Law), seharusnya diikuti. Masalah pertama adalah bagaimana menemukan apa yang diketemukan oleh Hukum Alam. Hukum Alam (Natural Law) memberikan tempat utama kepada moralitas. Peranan yang dimainkan oleh moral dalam memformulasikan teori mengenai hukum dari alam (the law of nature) kadang-kadang dinyatakan secara tegas, tetapi lebih banyak dinyatakan secara diam-diam. Moralitas digunakan dalam berbagai peranan. Kadang-kadang dikarakterisasikan sebagai produk dari isi Hukum Alam (Natural Law). Kadang-kadang ia diberikan peranan ganda, tidak hanya sebagai produk tetapi juga sebagai pembenaran, petunjuk kata hati / hati nurani. Dengan perkataan lain apa yang seharusnya berlaku mengikuti apa yang seharusnya secara moral berlaku. Lihat, John Finch, Introduction to Legal Theory, London : Sweet & Maxwell, 1974, hlm: 17 - 37. menentukan bahwa: 
Janji itu mengikat - (pacta sunt servanda).   Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 11. Artinya, dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaima layaknya undang - undang (pacta sunt servanda). 

Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jusesto) yang membuatnya, maka kontrak adalah hukum.    Lon L. Fuller dan Melvin Aron Eisenberg, Basic Contract Law, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 1972, hlm; 112. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian, Ini bukan saja kewajiban moral, namun  juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.     Fred B.G. Tumbuan, Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya. Makalah, Jakarta, Juli 1988, hlm:  1. Sebagai konsekuensinya, hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut. Asas ini terletak periode pelaksanaan kontrak.
Selanjutnya dikatakan pula bahwa, “promisoorum implendorum obligatio” (kita harus memenuhi janji kita).     Fred B.G. Tumbuan, Kekuatan Mengikat Perjanjian dan Batas-Batasnya, Ibid, hlm: 109. Oleh karena itu tidaklah penting artinya apakah suatu perbuatan dalam kontrak tidak dalam tulisan ataukah tidak dengan sumpah. Suatu sumpah dan suatu janji tanpa sumpah adalah sama dalam pandangan Tuhan, dan tidak ada kewajiban untuk memenuhi janji jika janji itu sama dengan dusta.  Harold J. Berman, Law and Revolustion, The Formation of Westrn Legal Tradition, Cambridge, Harvard University Press, 1999, hlm. 246-247. sebagaimana dikutip oleh Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, cetakan I, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum  Universitas Indonesia, 2003, hlm. 28. 
Adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.    Mariam Darus Badrulzaman, op. cit, hlm. 109 Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber  bagi para pihak secara bebas menentukan isi kontrak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak mereka masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak.    Ridwan Khairandy, op. cit, hlm. 29
Konsensus dari para pihak, merupakan kesepakatan yang  menimbulkan  kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang -undang (pacta sunt servanda). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka (cum nexum faciet mancipiumque uti lingua mancuoassit, ita jus esto). Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian (verbindende kracht van de overeenkomst).    Fred B G, Tumbuan, Kekuatan Mengikatnya Perjanjian dan Batas - Batasnya, Makalah, Jakarta Juli 1988, hlm: 1. Ini bukan saja kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang pelaksanaanya wajib ditaati.     Fred B.G. Tumbuan,  Kekuatan Mengikatnya Perjanjian dan Batas – Batasnya,  Ibid
Dalam KUH - Perdata, kekuatan mengikat  dari perjanjian adalah dengan terpenuhinya syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.   Syarat - syarat sahnya sutu perjanjian adalah: sepakat mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat satu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.  Lihat, R. Subekti dan R Tjirosudibio, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Cetakan ketigapuluh satu, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.  Dalam Pasal 1320 KUH - Perdata disebutkan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:     Subekti,  Hukum Perjanjian, Intermasa : Jakarta, 20015, hlm: 15.
	Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
	Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian  harus cakap menurut hukum,  serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
	Mengenai hal tertentu artinya ialah perjanjian harus tentang hal tertentu, dan juga harus jelas hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak serta barang yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya.     Subekti,  Hukum Perjanjian Ibid., hlm. 19.

Sebab yang halal yang dimaksudkan ialah isi dari perjanjian.     Subekti,  Hukum Perjanjian Ibid., hlm: 19. 

Apabila ketentuan Pasal 1320 KUH - Perdata terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat  mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak sebagai undang - undang, yang berarti bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUH -  Perdata mencerminkan asas kepastian hukum.    Mriam Darus Badrulzaman, Op. cit, hlm. 108 Jelaslah bahwa, perjanjian yang telah dibuat secara sah, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.    Loc. cit Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH - Perdata, yaitu:
Persetujuan - persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua bela pihak, atau karena alasan - alasan yang oleh undang - undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam hukum kontrak dikenal 3 (tiga) asas yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yakni asas konsesualisme (the principle of consensualism), asas kekuatan mengikatnya kontrak (the principle of the binding force of contract), dan asas kebebasan berkontrak (principle of freedom of contract).    Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, Contract Law in the Netherlands, Deventer: Kluwer, 1993, hlm: 226. sebagaimana dikutib oleh Ridwan Khairandy, Op. cit, hlm.27
Berdasarkan asas konsensualisme, kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara para pihak yang membuat kontrak tersebut. Asas konsensualisme ini berkaitan dengan penghormatan martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan  puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda, “een man een man, een woord een woord”, yang maksudnya dengan diletakkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia. Meletakkan kepercayaan perkataan seseorang berarti menganggap orang itu sebagai kesatria.    Subekti, Aspek - Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni: Bandung, 1986, hlm. 17.
Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapapun juga, menentukan isi kontrak, menentukan bentuk kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi kontrak yang bersangkutan. Jika asas konsensualisme berkaitan dengan lahirnya kontrak, asas kekuatan mengikatnya kontrak berkaitan dengan akibat hukum, maka asas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi kontrak.
Kebebasan berkontrak merupakan  refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya. Pandangan dari  pemikir ekonomi klasik ini menyatkan bahwa; 
	Mereka akan percaya kepada laissez faire, yakni kepercayaan akan kebebasan dalam bidang ekonomi yang memberi isyarat perlunya membatasi atau memberi peran sangat minimum kepada pemerintah dalam bidang ekonomi;
	Mereka juga percaya kepada ekonomi pasar yang diletakkan di atas sistem persaingan atau kompotensi bebas dan kopotensi sempurna; 
	Mereka percaya pada kondisi full employment yakni suatu kepercayaan bahwa ekonomi akan berjalan secara lancar dan selalu mengalami penyesuaian jika tanpa intervensi pemerintah;
	Bahwa memenuhi kepentingan individu akan berarti memenuhi kepentingan masyarakat (harmony of interest).     Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi,  Pustaka Pelajar, Cetakan I,  Jakarta, 2001, hlm. 46.


Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki  posisi tawar yang seimbang    Zaenal Asikin Kusumah Atmadja, Beberapa Yurisprudensi yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara Perdata, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.367. akibatnya, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat cenderung menguasai pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. 
Pada abad XX (dua puluh) timbul beberapa kritik dan keberatan terhadap kebebasan berkontrak baik yang berkaitan dengan akibat negatif yang ditimbulkannya maupun kesalahan berfikir yang melekat di dalamnya. Paradigma kebebasan berkontrak pada akhirnya bergeser ke arah paradigma kepatutan. Dengan demikian, walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum kontrak, tetapi tidak lagi seperti kebebasan berkontrak yang berkembang pada abad sembilan belas.     Ridwan Khairandy, Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pancasila: Jakarta, 2003, hlm: 2 – 5. Dalam hlm: 43 di uraikan oleh Ridwan Khairandy, bahwa paradigma kebebasan berkontrak pada akhirnya bergeser ke arah pardigma ‘kepatutan’. Walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum perjanjian baik dalam civil law maupun common law, tetapi ia tidak lagi muncul seperti kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan tanpa batas. Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang - undangan dan putusan pengadilan.  Sekarang   kebebasan   berkontrak  bukanlah  kebebasan  tanpa batas.     M. Yahya Harahap, Dua Sisi Putusan Hakim Tidak Adil bagi yang Kala dan Adil bagi yang Menang, Varia Peradilan, Tahun VIII N0. 95 Agustus 1993, hlm. 107 Sehingga negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang - undang dan putusan pengadilan,     Peter Gillies, Business Law, The Federation Press, Sydney, 1993, hlm.. 117. guna melindungi pihak yang lemah.     Sutan Remy, op. cit, hlm. 5 Namun demikian, asas kebebasan berkontrak  dapat bermanfaat hanya apabila para pihak berada dalam posisi yang sama kuatnya.     Sutan Remy, op. cit, hlm. 17
Pembatasan kebebasan berkontrak tersebut setidak - tidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, yakni:    Setiawan, Aneka Masalah Hukum  dan Hukum Acara Perdata, Alumni: Bandung 1992, hlm: 179
	Makin berpengaruhnya ajaran iktikad baik di mana iktikad baik tidak hanya  ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya kontrak;
	Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden atau undue infuence); dan
	Makin banyaknya kontrak baku.


Pasal 1338 KUH - Perdata ayat (3), menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Kewajiban ini kemudian dilanjutkan dengan  Pasal 1339 KUH - Perdata, yang menyatakan bahwa 
Kontrak tidak hanya mengikat  terhadap apa yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. 

Pasal  1347 KUH - Perdata selanjutnya menyebutkan bahwa hal - hal yang menurut kebiasaan  selamanya  diperjanjikan dianggap secara diam - diam dimasukkan ke dalam kontrak meskipun secara tegas tidak diperjanjikan.
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urutan kekuatan mengikatnya kontrak sebagai berikut:     Ridwan Khairandy,  Itikad baik  dalam Kebebasan Berkontrak  Op cit, hlm: 192
	Isi kontrak  itu sendiri;

Kepatutan atau iktikad baik;
Kebiasaan; dan
Undang - Undang.

Suatu Perjanjian dapat dibatalkan dengan alasan pengaruh tak pantas (undue influence) apabila memenuhi dua syarat berikut, yaitu:
	Pihak yang memberikan janji mempunyai posisi yang lemah atau mudah terpengaruh oleh pihak lain yang lebih kuat;

Pihak yang dijanjikan menggunakan penekanan yang berlebihan (unfair persuasion) untuk mempengaruhi kehendak dari pihak lainnya.   Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999, hlm. 58

Sebagaimana disebutkan pada awal bahwa Kebebasan berkontrak pada kenyataannya dalam perkembangan dapat menimbulkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, apabila para pihak memiliki bergaining position yang seimbang. Namun ketika berhadapan dengan pihak yang lemah tentu mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pihak yang selalu lemah dalam hubungan utang piutang adalah pihak Debitur.
Pada konteks inilah campur tangan negara sangat penting untuk mengatur hubungan - hubungan yang seimbang antara pihak. Peran penting dari negara ini menunjukan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Dalam hal ini yang dikenal dengan konsep welfare state (negara hukum kesejahteraan). Konsep ini lahir sebagai bentuk penentang terhadap paham kebebasan pasar (liberalisme / kapitalisme). Salah satu karakteristik konsepsi welfare state adalah adanya kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (bestuurszorg).   Ridwan, Fungsi  & Penormaan Freies Ermessen dan Peraturan Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, (Dalam Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Ilmu Hukum UII), Vol.2. No. 4, Oktober 2000, hlm. 57  Negara dalam parameter ini dikenal dengan “negara kesejahteraan” (welfare state, welvaarstaat, wohlfaarsstaat), yang dalam perkembangannya menjadi social service state karena negara mempunyai kewajiban dan tugas sebagai pelayan umum (public sevice).
Oleh karena itu dalam konteks pelaksanaan pembangunan Indonesia yang menyangkut aspek ekonomi, aspek yang membutuhkan perangkat aturan hukum ekonomi yang berfungsi menciptakan keseimbangan antara kepentingan - kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat dan pemerintah.     Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju satu Sistem Hukum Nasional, Alumni: Bandung, 1991, hlm: 35. Dalam konteks ini menurut Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian yang satu sama lain salang terkait, yaitu;    Sunaryati  Hartono, Hukum Ekonomi Pembagunan Indonesia, Bina Cipta: Bandung, 1988, hlm: 49.
	Hukum Ekonomi Pembangunan yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional, menyeluruh dan berencana;

Hukum Ekonomi sosial, yang bedasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan kesejahteraan manusia/warga negara Indonesia, sesui dengan martabat kemanusiaannya.

Berdasarkan konsepsi hukum ekonomi pembangunan tersebut, maka salah satu sektor yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi Indonesia dan berdampak terhadap kemakmuran rakyat adalah tersedianya lembaga - lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank yang berfungsi menyediakan dana yang diperlukan sebagai dasar modal baru maupun dalam ekspansi usaha para pengusaha.
Badan Usaha Bank adalah Badan Hukum yang menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah badan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi, Perseroan Terbatas, dan Perusahaan Daerah. Dalam mejalankan usaha menyalurkan dana adalah merupakan kegiatan usaha meminjam dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang menurut Pasal 1 angka (11) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, adalah:
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit oleh bank yang diwujudkan dalam perjanjian kredit mengandung resiko yang tinggi, sehingga bank dalam memberikan kredit harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan dengan berpegang pada asas ‑ asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati ‑ hatian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Undang – Undang    No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, sebagai berikut: 
	Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam penjelasannya diuraikan bahwa: 
	Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas - asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.


Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah Debitur.
Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.

	Pokok - pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

	Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;

Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal,  agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
Kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
Penyelesaian sengketa.

Oleh karena pemberikan kredit beresiko tinggi, maka untuk menjamin pengembalian kredit yang diberikan diperlukan jaminan sebagai tindakan preventif. Jaminan dalam hal ini merupakan sarana, perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hukum akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur yang dtuangkan dalam perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, bahwa:     Retnowulan Sutantio, Op.cit. hlm. 185
Jaminan kredit adalah suatu jaminan, baik berupa benda atau orang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, yang diperlukan untuk memperlancar pemberian kredit dan ditujukan untuk menjamin agar kreditur tidak dirugikan, apabila debitur ingkar janji atau tidak mampu mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya.

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian accesoir yaitu selalu berkaitan dengan perjanjian pokok yang mempunyai akibat ‑ akibat hukum yaitu adanya dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok. Dalam hukum jaminan dikenal jaminan umum dan khusus. Jaminan umum adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1131 KUH - Perdata yang menyatakan bahwa :
Segala kebendaan berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

Di dalam Pasal 1132 KUH - Perdata, dinyatakan bahwa:
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama‑sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda‑benda itu dibagi menurut besar kecilnya piutang.

Sehubungan dengan itu, dikemukakan oleh Subekti bahwa jaminan secara umum itu sering dirasakan kurang cukup dan kurang aman, karena kekayaan si berutang pada suatu waktu habis dan jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur. Oleh karera itu, kreditur minta diberikan jaminan khusus berupa jaminan kebendaan atau berupa jaminan perorangan yang dinamakan penanggungan utang.     Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Ketujuh, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 164.
Ketentuan Pasal 8 Undang ‑ Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditegaskan bahwa; agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur- unsur lain telah diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur untuk mengembalikan utangnya, bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.
Dalam ketentuan tersebut memperkenankan bank sedapat mungkin hanya meminta jaminan pokok dan hal tersebut sangat membantu pihak debitur terutama pengusaha kecil, tetapi ketentuan tersebut sangat rawan bagi pihak kreditur terutama apabila kredit yang diberikan dalam jumlah relatif besar dan yang dijadikan jaminan pokok bukan berupa benda tetapi berupa proyek usaha atau bonafiditas debitur saja. Dengan adanya lembaga jaminan kedudukan kreditur menjadi lebih tinggi dari kreditur lain ‑ lainya yaitu piutangnya akan dibayar lebih dahulu yang dituangkan di dalam suatu perjanjian.
Keseimbangan dan perlindungan serta kepastian hukum diberikan melalui lembaga jaminan yang tersedia, adalah :
	Lembaga Jaminan Kebendaan; Dalam perjanjian kredit bank, perihal lembaga jaminan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4 / 248 / UK / PK tanggal 16 Maret 1972 yang menyebutkan bahwa untuk benda-benda bergerak dipakai lembaga jaminan fidusia dan gadai, Sedangkan untuk benda‑benda tetap dipakai lembaga jaminan hipotik dan credit verband yang dengan berlakunya Undang undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dengan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 1996, lembaga hipotik dan crediet verband diganti dengan lembaga hak tanggungan.


	Lembaga Jaminan Perorangan atau Penanggungan

Dalam KUHPerdata, Penanggungan atau Borgtocht diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata yang memberikan perumusan penanggungan sebegai berikut :
Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan siberpiutang, mengikatkan diri untuk memenui perikatannya siberhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhi. 

Beberapa unsur perumusan yang tampak dan perlu mendapatkan perhatian adalah
	Penanggungan merupakan suatu perjanjian,

Borg adalah pihak ketiga;
Penanggungan diberikan demi kepentingan kreditur;
orang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur kalau debitur wanprestasi.
Ada perjanjian bersyarat.    Satrio, J, Hukum Jaminan Hak - Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung  Menanggung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 12.

Walaupun kepentingan kreditur telah dilindungi dengan adanya lembaga jaminan kebendaan dan perorangan atau penanggungan (Borgtocht), tetapi penggunaan lembaga ‑ lembaga jaminan tersebut sangat tergantung dari sikap kehati ‑ hatian dari kreditur dalam membuat analisis pada saat sebelum pemberian kredit.
Sekalipun usaha ‑ usaha pencegahan telah dilakukan agar kredit tidak menjadi bermasalah, tetapi kemacetan kredit terjadi juga. Apabila terjadi kredit bermasalah, maka bank akan mengupayakan untuk dapat menyelamatkan kredit melalui program penyelamatan kredit dalam hal bank merasa yakin bahwa usaha nasabah debitur masih mempunyai prospek.
Upaya ‑ upaya penyelamatan kredit yang ditempuh oleh bank adalah :
	Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat‑syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grace period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak;

Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu upaya berupa melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat‑syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan;
	Penataan kembali (Restructuring), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat‑syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atau Reconditioning.     Sutan Remy Sjahdeni, Pengelolaan Kredit: Credit Management, Makalah Seminar, Jakarta 22 November 1995,  hlm;  27

Jika prosedur tersebut di atas sudah ditempuh namun tetap saja upaya mencegah kredit macet tidak dapat dilakukan, maka salah satu jalan terakhir adalah dengan mengeksekusi benda objek jaminan dalam hal ini jika benda yang menjadi jaminan adalah berupa objek jaminan Hak Tanggungan. Hal ini tentu dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak kreditur dan debitur yang dituangkan dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagai jaminan kepastian hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan untuk mendapatkan pelunasan hutang debitur terlebih dahulu apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.

PEMBAHASAN

Salah satu fasilitas atau ciri yang diberikan oleh Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, adalah tertuang di dalam substansi  Pasal 9 bahwa;  
Apabila debitor cidera  janji (wanprestasi), maka eksekusinya mudah dan pasti, hal tersebut dapat dilaksankan jika pemberi hak tanggungan (debitor) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.
 
Adapun mengenai eksekusi obyek hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 20 Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pemegang hak tanggungan diberikan pilihan eksekusi sebagai berikut : 
Hak pemegang Hak Tanggungan pertama sebagaimana dimaksud di atas, telah pula dipertegas kembali di dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT, yang menyebutkan :

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :
	Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

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 yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.    Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan), Ibid, hlm: 13. 

Beberapa tanggapan terhadap ketentuan di atas, adalah sebagai berikut; 
	Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 maupun Pasal 20 ayat (1) Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, ini sebenarnya tidak sejalan dan mempertajam apa yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) atau apa yang diatur sebelumnya dalam Pasal 1178 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata tentang beding van eigenmachtige verkoop pada lembaga hipotik / credietverband;

Bahwa Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UUHT ini menghendaki kewenangan kreditor untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri tersebut, dapat diartikan bukan saja karena diperjanjikan, melainkan hak atau kewenangan kreditor tersebut ada padanya karena memang undang  -undang sendiri juga memberikan padanya atau menetapkannya demikian (ex lege).

Menurut Herowati Poesoko :
Dari konsep Rancangan Undang - Undang terlihat adanya kehendak Pembentuk UUHT untuk menjadikan hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri sebagai suatu hak yang timbul karena Undang-Undang, bukan karena janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan.Tetapi kemudian, setelah melalui pembahasan di DPR, terjadi perubahan dengan ditambahkannya janji untuk menjual atas kekuasan sendiri ke dalam rangkaian janji-janji yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2).   Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal 283

Menurut penulis hal ini sepintas memang terlihat demikian, seolah -olah terjadi kontradiksi, ketidaksesuaian, ketidaksinkronan, ataupun kerancuan yang menimbulkan inkonsistensi norma yang berkaitan dengan hak / kewenangan pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila kita telah secara normatif kontekstual atau progresif, bahwa ketentuan yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 6 Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan, bahwa:  
Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ini lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.     Mahkamah Agung Republik Indonesia, op. cit., hlm : 33. 

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf e yang juga menyatakan: 
Untuk dipunyainya kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dicantumkan janji ini.     Mahkamah Agung Republik Indonesia Ibid, hlm : 37. 

 Atas dasar hukum inilah, maka penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Kartini Muljadi & Gunaan Widjaja yang menyatakan bahwa :
Hak dari pemegang Hak Tanggungan untuk melaksanakan haknya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan tersebut adalah hak yang semata - mata diberikan oleh undang - undang. Walau demikian tidaklah berarti hak tersebut demi hukum ada, melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan atas hak atas tanah.     Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Tanggungan, Kencana: Jakarta, 2006 

Jika hal tersebut tidak diperjanjikan lebih dulu, maka kreditor / pemegang Hak Tanggungan pertama tidaklah mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, akan tetapi eksekusinya haruslah dilakukan melalui titel eksekutorial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) huruf b. 
Dari pemahaman ini akhirnya bisa dicermati maksud pembentuk undang - undang mencantumkan / memberikan alternatif penyelesaian bagi kreditor / pemegang hak tanggungan dalam hal dilakukan eksekusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang   No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, apakah dilakukan melalui Parate Eksekusi atau harus dilakukan melalui titel eksekutorial yang proses pelaksanaannya harus melalui fiat eksekusi dari pengadilan negeri. Untuk tercapainya suatu kepastian hukum dalam rangka melindungi kepentingan pemegang hak tanggungan pertama sesuai dengan uraian pemahaman tersebut di atas, haruslah dipandang bahwa hak / kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri tersebut diperoleh oleh kreditor / pemegang hak tanggungan pertama tidak semata - mata oleh karena diperjanjikan, tetapi juga karena undang -undang menetapkan demikian (setelah terlebih dahulu diperjanjikan). 
Pernyataan tersebut di atas, adalah untuk lebih menekankan bahwa undang - undang memberikan jaminan dalam aturan yang konkrit sebagai norma yang mengikat bahwa: 
Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri" tersebut adalah sarana yang utama bagi kreditor / pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mendapatkan kemudahan dalam rangka mendapatkan kembali pelunasan piutangnya, yang merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan yang diutamakan yang dipunyai olehnya sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama.

Untuk tidak menimbulkan multitafsir dalam proses eksekusinya dikemudian hari, maka "janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri" sebagaimana telah tercetak secara baku dalam blanko formulir Akta Pembebanan Hak Tanggungan haruslah tetap dipertahankan ataupun diperjanjikan oleh pemberi maupun pemegang hak tanggungan agar hak / kewenangan yang diberikan oleh Pasal 6 Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dapat dilaksanakan, kecuali pihak - pihak dari sejak semula memang menginginkan ataupun menyepakati lain.
Penjelasan Umum angka 9 Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyebutkan bahwa Salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dalam Undang - undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herziene lndonesisch Reglement) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).
Berikut adalah uraian penjelasannya; 
Sehubungan dengan itu pada sertifikat hak tanggungan, yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hak Tanggungan, dibubuhkan irah - irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu sertifikat hak tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti grosse acte hypotheek, yang untuk eksekusi hypotheek atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua reglemen tersebut.
Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.     Mahkamah Agung Republik Indonesia, op. cit., hlm :  26 – 27. 

Sebagaimana uraian di atas sebelumnya bahwa didapat beberapa point tentang kelemahan undang – undang hak tanggungan sebagai berikut;  
	Apabila Penjelasan Umum angka 9 tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 UUHT yang memberikan hak kepada kreditor / pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum; 

Penjelasan Umum angka 9 mengatur agar parate eksekusi pelaksanaannya didasarkan kepada Pasal 224 HIR / 258 RBg yang sebenarnya ditujukan kepada grosse akta hipotik dan grosse akta pengakuan hutang yang mempunyai hak eksekutorial sebagai suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana eksekusinya tunduk dan patuh sebagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang harus dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;  
Maka jelas terlihat bahwa pembentuk undang - undang sendiri juga telah mengulangi kekeliruan yang terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya No. 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986, yaitu dengan mencampuradukkan antara pengertian parate eksekusi dengan pengertian eksekusi berdasarkan grosse akta/sertifikat Hak Tanggungan dimana pelaksanaannya memang harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 224 HIR / 268 RBg. 

Tafsir hukum terhadap penjelasan angka 9 Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tersebut jelas tidak saja bertentangan dengan ratio legis dimuatnya ketentuan Pasal 6 dalam Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tersebut, tetapi juga telah menunjukkan sikap inkonsistensi dari pembentuk undang - undang yang telah memberikan kewenangan kepada kreditor / pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dan keadaan ini akhirnya kembali mementahkan harapan para pelaku ekonomi khususnya kalangan perbankan. 
Parate eksekusi (hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri) terkandung arti, bahwa kalau debitor wanprestasi, kreditor bisa melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan (hak tanggungan) melalui pelelangan umum, tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, tanpa harus mengikuti aturan main dalam hukum acara, tidak perlu ada sita terlebih dahulu, karena itu prosedurnya lebih mudah dengan biaya yang lebih murah. Sedangkan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR / 258 RBg harus dilakukan di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dengan mengikuti hukum acara yang berlaku layaknya eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Artinya sudah sangat jelas sekali, bahwa apabila pelaksanaan parate eksekusi harus melalui dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 224 HIR / 258 RBg), hal ini jelas menyimpang dari Pasal 6 Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang merupakan peraturan yang sifatnya substantif. Jadi seharusnya pembentuk undang - undang tidak mendasarkan pelaksanaan parate eksekusi pada Pasal 224 HIR / 258 RBg seperti yang disebutkan oleh Penjelasan Umum angka 9 Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 
Kekeliruan pembentuk undang - undang yang telah menyamakan pengertian / prosedur eksekusi berdasarkan parate eksekusi dengan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial (sertifikat Hak Tanggungan) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum angka 9, ternyata telah diulangi kembali dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dengan menyebutkan 
Irah - irah yang dicantumkan pada setifikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada setifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk diseksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melaiui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate eksekusi sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.     Mahkamah Agung Republik Indonesia, op. cit., hlm :  139. 

Penjelasan di atas mengisyaratkan bahwa pembentuk undang - undang telah menafsirkan sama tentang prosedur parate eksekusi dengan prosedur eksekusi sertifikat hak tanggungan, yaitu menggunakan prosedur sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Jadi harus melalui izin dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, dan jika debitor benar - benar cidera janji (wanprestasi), maka pemegang Hak Tanggungan pertama dapat melaksanakan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri dengan cara menjual lelang obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi), akan  tetapi penjualannya didasarkan kepada Pasal 224 HIR / 258 RBg. Dalam hal ini, tentunya pelaksanaan parate eksekusi mengalami pemaknaan ganda, satu sisi pelaksanaannya langsung melalui pelelangan umum (Pasal 6 Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah) tapi di sisi lain harus mendapatkan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg).
Sebenarnya jika kita amati ketentuan Pasal 26 Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang mengatur tentang ketentuan peralihan UUHT di mana disebutkan, 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.

Dengan memperhatikan pula penjelasannya yang menyebutkan, bahwa:  
Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada dalam pasai ini, adalah ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene lndonesisch Reglement, Staatsblad 1941-44) Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk 
Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Staatsblad 1927-227)
Ketentuan Pasal 14 yang harus diperhatikan adalah bahwa grosse acte hypotheek yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya hypotheek, dalam hal Hak Tanggungan adalah sertifikat Hak Tanggungan

Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang - undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi Hak Tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi hypotheek atas tanah yang tersebut di atas Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelesan Umum angka 9, ketentuan peralihan dalam Pasal ini memberikan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut. Ketentuan hukum acara di atas berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, dengan penyerahan sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaarnya.

Artinya pembentuk undang - undang telah memberikan pemahaman yang benar, bahwa eksekusi hak tanggungan yang pelaksanaannya di dasarkan kepada Pasal 224 HIR / 258 RBg adalah eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan sertifikat hak tanggungan (titel eksekutorial), yaitu dilaksanakan dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya. Pemahaman inilah yang bersesuaian atau tidak menyimpang dengan apa yang dimaksud oleh Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah tentang pilihan eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan. Menurut Herowati Poesoko, bahwa:  
Aturan yang menyimpang tentunya bukan untuk digunakan melainkan patut dan layak untuk diabaikan atau bahkan tidak perlu digunakan sebab dapat menjadi kendala bagi salah satu tujuan hukum yakni kegunaan (zwekmaszigkeit).     Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT), Op cit, hlm : 264 – 265. 

Berkenaan dengan hal yang telah dikemukakan di atas, dan agar tidak lagi ada keraguan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, ada baiknya diperjelas terlebih dahulu, apakah hal -hal yang dikemukakan atau ditentukan dalam memori penjelasan suatu undang - undang mempunyai sifat mengikat secara hukum?, sebab apa yang telah dikemukakan oleh Penjelasan Umum angka 9 maupun Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, sebagaimana tersebut diatas, sudah tidak lagi sekedar bersifat menjelaskan, tetapi telah memberikan ketentuan baru di luar pasal yang dijelaskan.
Menurut Remy Sjandeini 
Memori Penjelasan Undang - undang tidak boleh bertentangan dengan dan tidak boleh memberikan ketentuan tambahan di luar (pasal-pasal dari) undang-undang yang dijelaskannya. …. Memori Penjelasan suatu Undang-undang tidak mengikat secara hukum karena suatu undang-undang berlaku dan mengikat sekalipun seandainya telah dikeluarkan tanpa diikuti Memori Penjelasan. Sebaliknya, suatu Memori Penjelasan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum tanpa adanya undang-undang (yang dijelaskan oleh Memori Penjelasan tersebut).    Sutan Remy Sjahdeini. Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Op cit, hlm : 55 – 56. 

Apabila Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang telah memberikan rumusan norma yang jelas tentang: hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual dengan kekuasaan sendiri obyek hak tangggungan melalui pelelangan umum (parate eksekusi), dihubungkan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Remy Sjandeini, maka Penjelasan Umum angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang  No. 4 Tahun 1996 Tentang  Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, jelas tidak dapat dipakai sebagai sandaran terhadap pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan, sebab di samping bertentangan dengan ratio legis pengaturan parate eksekusi, memori penjelasan itu sendiri juga tidak mengikat secara hukum, sehingga oleh karenanya haruslah diabaikan.
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