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1. PENDAHULUAN 

Problematika eksekusi di Pengadilan Agama selalu menjadi hal yang 

menarik untuk didiskusikan, karena ada ungkapan “putusan sebagai mahkota 

hakim, sedangkan eksekusi adalah mahkota pengadilan”. Putusan hanya akan 

merupakan kumpulan kertas yang tidak bermakna apa-apa, apabila putusan 

tersebut tidak dapat dieksekusi dan keadilan yang diperjuangan para pihak yang 

berperkara tidak akan tercapai. Sehingga kalau ada ungkapan“justice delayed 

justice denied” (Terlambat memberikan keadilan adalah bentuk lain 

ketidakadilan),  tidak salah juga kalau dikatakan “execution delay justice 

denied’(terlambat mengeksekusi adalah bentuk lain ketidakadilan). 

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, 

merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 

rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya 

meliputi baik Pemerintah maupun mnasyarakat sebagai orang perseorangan dan 

badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Dengan 

meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan 

tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan. 

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses 

pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain 

yang terk:ait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat 

dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang 



berkepentingan.1 Ciri undang-undang mengenai lembaga hak jaminan atas tanah 

yang kuat diantaranya : 

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulu kepada 

pemegangnya2, kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak yang 

didahulukan/diutamakan untuk dipenuhi piutangnya. 

2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapa pun obyek itu 

berada3 . artinya apabila objek Hak Tanggungan sudah beralih kepemilikan , 

misalnya sudah dijual kepada pihak ketiga, kreditur tetap mempunyai hak 

untuk melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan jika debitur 

wanprestasi (ingkar janji). 

3. Memenuhi asas spesialitas4  (memuat uraian  mengenai kepemilikan, letak, 

batas-batas dan luas tanahnya) dan publisitas5 (pendaftaran dan pencatatan 

dari pembebanan objek Hak Tanggungan sehingga terbuka dan dapat dibaca 

dan diketahui umum) sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan 

kepastian hukum kepada pihak -pihak yang berkepentingan; 

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya karena ada Irah-Irah Demi 

Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga mempunyai 

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekeuatan hukum tetap6 

Dalam UUHT, dikenal penyebutan cidera janji (wanprestasi) namun tidak 

dijabarkan kriteria cidera janji (wanprestasi) tersebut, namun dalam Pasal 36 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (disingkat KHES) pihak dapat dianggap 

melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya: 

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; 

 
1 Penjelasan atas UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 
Berkaitan dengan Tanah. 
2 Baca penjelasan umum angka 3 juncto angka 4, Pasal 5 UUHT). (Baca juga Pasal 6 dan penjelasan Pasal 
6 juncto penjelasan umum angka 4 UUHT 
3 Pasal 7 UU No. 4 Tahun 1996 
4, Pasal 11 ayat (1) huruf e UUHT 
5 Pasal 13 ayat (1) UUHT 
6 Pasal 14 ayat (3) UUHT 



2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang 

dijanjikan; 

3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

2. Dasar Hukum Eksekusi Hak Tanggungan 

Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, terbitlah UU No.4 

Tahun 1996 Tentang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

yang Berkaitan dengan Tanah.(selanjutnya disingkat UUHT). 

Undang-undang Hak Tanggungan memiliki kelebihan yaitu Apabila debitor 

cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 

obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.7 Oleh karena itu 

eksekusi terhadap hak tanggungan di sebut Parate Eksekusi (eksekusi langsung). 

Apakah Parate Eksekusi atau Fiat Eksekusi ? 

Pada praktek pelaksanaannya, pelaksanaan parate eksekusi atas hak 

tanggungan menjadi tidak jelas, bahkan cenderung melenceng jauh dari asas dan 

doktrin parate eksekusi. Hal ini salah satunya dapat dilihat pada Pasal 14 Ayat (2) 

dan (3) UUHT, dimana eksekusi dapat dilakukan terhadap sertifikat hak 

tanggungan yang di dalamnya memuat irah-irah dengan kata-kata: DEMI 

KEADILAN BERDSARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Dengan demikian, 

frasa dimaksud (irah-irah) menunjukan bahwa eksekusi atas objek jaminan atas 

tanah yang diikat dengan hak tanggungan dipahami sebagaimana eksekusi 

sebagaimana grosse acte Hypotheek. Lain dari itu, pada penjelasan umum 

Angka 9 dari Undang-undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa konsep Parate 

Eksekusi Hak Tanggungan yang dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) undang 

undang tersebut tetap mengacu kepada Pasal 224 Herziene Indonesisch 

 
7 Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 



Reglement (selanjutnya disingkat HIR). Ketentuan dalam pasal 224 HIR 

menyebutkan bahwa:  

“Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di 
hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan “Atas 
nama Undang undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat 
yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal 
menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua 
pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu 
diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang 
dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan 
pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah 
diizinkan dengan keputusan hakim. …” 

Kondisi ini menyebabkan adanya multi penafsiran yang tidak bertolak belakang 

antara Pasal 6 jo. Pasal 20 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Hak Tanggungan, 

Pasal 14 ayat (3), dan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-Undang Hak 

Tanggungan. Kondisi ini akhirnya membuat asas kemudahan dan kepastian 

hukum parate eksekusi hak tanggungan menjadi tidak tercapai, sebab pada 

akhirnya kreditur dalam hal ini pemegang hak tanggungan tidak dapat 

menjalankan eksekusi hak tanggungan dengan mudah sesuai dengan cita-cita 

pembentukan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum 

dalam Penjelasan Umum Undang undang Hak Tanggungan, karena tetap melalui 

proses pengadilan, sekalipun dengan proses yang lebih sederhana. 

Parate eksekusi tetap wajib melalui pengadilan semakin diperkuat oleh Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Surat Edaran Mahkamah 

Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 angka XIII dari Sub Kamar Perdata Umum, 

dinyatakankan bahwa: 

“Pelelangan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditor sendiri melalui 
Kantor lelang,apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang, 
tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR 
melainkan harus diajukan gugatan. Karena pelelangan tersebut diatas bukan 
lelang eksekusi melainkan lelang sukarela”. 

 

Dan SEMA No. 4 Th 2014 ttg pemberlakuan hasil pleno kamar berbunyi : 



“Pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur sendiri melalui 
kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang 
dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan pasal 200 (11) 
HIR  melainkan harus diajukan gugatan”. 
 

Akan tetapi hasil pleno kamar tersebut telah direvisi sehingga berbunyi sbb: 
“terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor 
lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang, eksekusi 
pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua pengadilan tanpa 
melalui gugatan”.  
 

Jika merujuk kepada Sema ini, maka sikap yang paling aman bagi kreditur 

adalah melakukan Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan, karena tidak 

perlu kerja dua kali, jika nanti bermasalah pada saat pelelangan dan pengosongan. 

Kapan Penentuan seorang Debitur Cidera Janji (wanprestasi) dalam Hak 

Tanggungan ? 

Kapan seorang debitur dianggap cidera janji itu ada dua :8 

1. Apabila dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu atau untuk melakukan 

sesuatu, pihak-pihak menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan 

prestasi debitur dan tenggang waktu tersebut telah dilampaui, maka  

menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdt9, debitur  dianggap telah lalai 

dengan lewatnya waktu yang ditentukan tersebut. 

2. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak 

ditentukan, maka dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna 

memenuhi prestasinya. 

Maka Peringatan tertulis oleh kreditur sendiri yang disebut dengan istilah in 

gebreke stelling, adalah awal dari petunjuk telah terjadinyanya cidera janji tersebut, 

sedangkan Peringatan tertulis melalui Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 

 
8 Powerpoint Dr.H. Yasardin, SH.,M.Hum yang berjudul Eksekusi Hak Tanggungan 
9 “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah 
dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus 
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” 



1238 KUHPdt yang disebut dengan istilah somasi. Akan tetapi peringatan tertulis 

melalui pengadilan (somasi) sudah tidak berlaku lagi10, karena ketentuan ini telah 

dinyatakan tidak berlaku oleh SEMA Nomor 3 tahun 196311. 

Pasal 37 KHES sendiri berbunyi Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, 

apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah 

dinyatakan ingkar janji atau dari perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak 

dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 

Atas dasar pemikiran itu maka sesuai SEMA 6 Tahun 2016 Tentang Hasil Rapat 

Pleno Kamar Agama Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan tidak perlu 

menunggu jatuh tempo waktu pelunasan12. 

Problem lainnya cidera janji juga diatur dalam KUHPerdata dan harus 

dibuktikan melalui gugatan wanprestasi13. Sebaliknya, dalam ketentuan Pasal 6 

UUHT sendiri, tidak memerlukan pembuktian melalui putusan pengadilan, sebab 

cukup dibuktikan melalui bukti kelalaian pembayaran saat jatuh tempo, dan atau 

melalui pemberitahuan dari kreditur terhadap debitur. Hal ini dapat dipahami 

bahwa ketentuan pelaksanaan parate eksekusi merupakan perintah Undang-

undang (ex lege) bukan berdasarkan perjanjian. Sehingga sebagai Undang-

Undang khusus, sesuai dengan asas Lex specialis derogat legi generali maka 

UUHT merupakan aturan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dan 

mengesampingkan KUHPerdata (lex generalis). 

Apakah Kreditur bisa menjual di Objek Jaminan di bawah tangan ? 

 Jika mengacu kepada penjelasan umum Angka 9 dari Undang-undang Hak 

Tanggungan disebutkan bahwa konsep Parate Eksekusi Hak Tanggungan yang 

 
10. Powerpoint Dr.H. Yasardin, SH.,M.Hum, ibid. 
11 Dianggap tidak berlalu lagi Pasal 1238 B. W. yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian 
hanya dapat diminta di muka Hakim, apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan tertulis (somasi). 
12 Hak jaminan dalam ekosyar tetap dieksekusi jika terjadi wanprestasi, meskipun belum jatuh tempo 
pelunasan, setelah diberikan peringatan terlebih dahulu. 
13 Pasal 1243 KUHPerdata “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, 
barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat 
dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya’. 



dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) undang undang tersebut tetap mengacu kepada 

Pasal 224 Herziene Indonesisch Reglement (selanjutnya disingkat HIR),14 maka 

dalam hal terjadi cidera janji dan debitur enggan untuk memenuhi kewajibannya, 

maka harus tetap melalui perintah pengadilan, sekalipun dalam Akta Hak 

Tanggungan tersebut tertulis “Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa, artinya Parate Eksekusi di dalam UUHT ini mirip sekali dengan 

Eksekusi Grosse Acte15, sehingga menurut pembanding sudah tepat jika PA 

Pekanbaru memperlakukan permohonan eksekusi hak jaminan hipotek sama 

seperti permohonan eksekusi hak tanggungan, lagipula HT merupakan pengganti 

Hipotik atas tanah. 

 Eksekusi Hak Tanggungan secara dibawah tangan (langsung oleh kreditur) 

memungkinkan dilakukan apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah 

hutangnya itu dan kuasa penjualan langsung itu diperjanjikan dalam akad16. 

Namun apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut, dan besarnya hutang 

menjadi tidak fixed, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur mengajukan 

tagihannya harus melalui penetapan pengadilan. 

3. TAHAPAN-TAHAPAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN. 

Adanya mekanisme Mekanisme atau tata cara serta tahapan-tahapan dalam 

pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama adalah sebagai 

berikut : 

1) Pengajuan permohonan eksekusi oleh kreditor. 

2) Penetapan Aanmaning (teguran) oleh Ketua Pengadilan Agama. 

3) Pemanggilan Para Phak (Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi). 

4) Sidang aanmaning (teguran) kepada debitor.  

5) Penetapan sita eksekusi. 

 
14 Sesuai Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg ada dua macam grosse yang mempunyai kekuatan   eksekutorial, 
yaitu grosse akta pengakuan hutang dan grosse sita hipotik. Grosse adalah salinan pertama 
dan akta otentik. Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur. 
15 Grosse adalah salinan pertama dan akta otentik. Salinan pertama ini diberikan kepada kreditur. 
16 Penjelasan Pasal 6 UUHT 



6) Pelaksanaan sita eksekusi terhadap objek hak tanggungan tersebut. 

7) Pendaftaran sita eksekusi terhadap objek hak tanggungan tersebut. 

8) Penetapan eksekusi lelang. 

9) Penetapan harga limit. 

10) Eksekusi penjualan lelang. 

Jika mencermati tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses eksekusi 

haki tanggungan, maka nyata sekali bahwa parate eksekusi sebagaimana di atur 

dalam Pasal 6 UUHT tidaklah sesederhana itu, sehingga disini hakim harus 

memahami sekali konsep “justice delayed justice denied” (Terlambat 

memberikan keadilan adalah bentuk lain ketidakadilan),  tidak salah juga kalau 

dikatakan “execution delay justice denied’ (terlambat mengeksekusi adalah 

bentuk lain ketidakadilan).  

Kepastian dan kemanfaatan hukum harus bisa ditegakkan secara adil dan 

berimbang, apalagi bila objek yang dibebani hak tanggungan tersebut bernilai 

ekonomi dan atau bisa mengalami penyusutan nilai, maka kerugian kreditur yang 

timbul akibat proses yang panjang di Pengadilan semakin bertambah besar. 

 

4. PERLAWANAN DEBITUR 

Seringkali parate eksekusi justru melahirkan polemik baru, dimana pelunasan 

kredit dari debitur kepada kreditur tidak dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan 

efisien. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa debitur seringkali melakukan 

upaya perlawanan, baik itu pada saat pelaksanaan lelang, maupun setelah 

ditetapkannya pemenang lelang oleh lembaga lelang. Kadang debitur mengajukan 

perlawanan eksekusi hak tanggungan, sehingga proses eksekusi bisa terhambat 

jika eksekusi ditunda akibat adanya perlawanan dari debitur. Dan biasanya 

perlawanan itu cenderung dilakukan penundaan eksekusi oleh ketua dengan 

maksud menunggu kepastian apakah debitur mengajukan bukti yang sah jika 

kreditur telah melakukan kesalahan atau prosedur yang cacat dalam proses kredit 



hingga lelang tersebut. Meskipun ada kalanya debitur itu merekayasa dan 

mengada-ada untuk membuat alasan menunda eksekusi hak tanggungan. 

Diantara contoh perlawanan eksekusi itu adalah kasus lelang Bank NISP 

melawan nasabahnya, Koo Ay Tjen. Koo Ay Tjen mengajukan perlawanan 

terhadap rencana eksekusi oleh Bank NISP. Perlawanan ini secara nyata akan 

mengakibatkan kerugian bagi kreditur sebab, dari sisi biaya dan waktu akan 

terkuras, sedangkan disisi lain kerugian juga akan diderita debitur, sebab nilai 

pelunasan kredit akan bertambah banyak dikarenakan bertambahnya waktu, dan 

biaya lain.17 

Disisi lain, bagaimana jika objek hak tanggungan itu adalah Harta Bersama ? 

yang dibebani HT tanpa persetujuan suami/isteri ? bukankah itu menjadi dalil yang 

bisa menjadi alasan melakukan perlawanan ? sehingga proses perkara semakin 

panjang akibat perlawanan tersebut. Bahkan peletakan HT tersebut bisa batal 

demi hukum atau paling tidak dapat dibatalkan18yang jelas sangat merugikan 

kepentingan kreditur. Seringkali kreditur mengelak berurusan dengan pengadilan 

karena panjangnya proses yang diperlukan oleh kreditur untuk memperoleh 

haknya, akibatnya di lapangan masih sering kita temui kreditur yang menggunakan 

jasa debt collector untuk melancarkan penagihan. 

. 

5. PENGOSONGAN 

Momok yang paling dihadapi oleh calon pembeli pada saat proses lelang 

adalah pengosongan, karena sebagian besar objek hak tanggungan dalam kondisi 

berpenghuni, saat mendekati hari pelaksanaan lelang yang diajukan dibatalkan 

oleh pejabat lelang KPKNL karena ada gugatan terkait kepemilikan debitur. Proses 

lelang yang telah memakan waktu serta biaya yang tidak sedikit dapat dibatalkan 

dengan hanya mendaftarkan gugatan di Pengadilan senilai 300-600 ribu rupiah. 

 
17 Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan, Zaenal Arifin 
Notaris dan PPAT Kabupaten Blitar, Jurnal Pembaharuan Hukum, Agustus 2016 
18 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahn Eksekusi Bidang Perdata,Sinar Grafika, hlm.194 



Meskipun terkesan lambat, tetapi disisi lain penundaan eksekusi akibat 

ada perlawanan tersebut bertujuan untuk melindungi calon pembeli lelang jika 

ternyata gugatan debitor dimenangkan oleh pengadilan. 

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 

2014, pengosongan objek lelang dapat langsung diajukan kepada ketua 

pengadilan, permintaan tersebut ditanggapi dengan diterbitkannya penetapan yang 

berisi perintah kepada jurusita supaya melakukan eksekusi riil berupa 

pengosongan objek tersebut, jika perlu dengan bantuan keamanan, Namun tetap 

saja pengosongan itu bergantung pula pada nyali (keberanian) ketua pengadilan 

untuk melakukannya. 

6. KESIMPULAN 

Dari pemaparan makalah pembanding sebagai pelengkap makalah utama 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan : 

1. Lahirnya UU No. 4 Tahun 1996 ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan 

iklim positif bagi dunia usaha dan menumbuhkan ekonomi  dengan memberi 

kemudahan  investasi dan kepastian hukum bagi dunia usaha. 

2. Dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang berakad syariah UU No.4 

Tahun 1996 ini disempurnakan pula dengan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah sebagai dasar hukum eksekusi hak tanggungan. 

3. Memahami pasal-pasal dalam UUHT tidak bisa parsial per item, tetapi harus 

melihat pasal-pasal berikut penjelasannya sebagai kesatuan utuh, salah 

satunya dalam memahami parate eksekusi, penjelasan umum Angka 9 dari 

Undang-undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa konsep Parate Eksekusi 

Hak Tanggungan yang dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) undang undang 

tersebut tetap mengacu kepada Pasal 224 Herziene Indonesisch Reglement 

(selanjutnya disingkat HIR), sehingga sekalipun Pasal 6 UUHT itu dimaknai 

sebagai parate eksekusi tapi bila disinkronkan dengan penjelasan umum 

diatas, dalam hal tidak ada kesepakatan jumlah hutang antara kreditur dan 



debitur serta tidak dilakukan prestasi secara sukarela, maka mutlak melalui 

penetapan pengadilan. 

4. Dimaknainya parate eksekusi seperti halnya eksekusi grosse acta yang harus 

melalui pengadilan, membuat mekanisme eksekusi hak tanggungan memakan 

waktu yang cukup panjang, oleh karenanya Pengadilan harus bisa menangkap 

ruh substansi dari terbitnya UUHT ini, yang mendambakan adanya 

kemudahan, ringkas dan sederhana dalam melakukan Eksekusi hak 

tanggungan, sehingga lebih tanggap menangani permintaan eksekusi 

tanggungan yang diajukan oleh kreditur. 

5. Mekanisme Eksekusi Hak Tanggungan akan semakin panjang bila ada 

pelawanan oleh debitur, sehingga Pengadilan dituntut untuk jeli melihat 

prinsip-prinsip keadilan bagi pihak debitur dan kreditur secara seimbang. 


