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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS HARTA BERSAMA SEBAGAI OBJEK 

 JAMINAN (KREDIT) 

(Studi Putusan : Nomor 70/Pen.Pdt/2014/PN.YYK) 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan 

hukum yang mengatur harta bersama sebagai objek jaminan (kredit) dan akibat 

jika baik istri maupun suami tidak mengetahui bahwa harta bersama dijadikan 

objek jaminan (kredit). Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian hukum normatif. Pendekan hukum yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual. Dalam KUHPerdata ditegaskan 

bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan 

bulat antara persatuan harta kekayaan suami istri. Akibat hukum jika tidak ada 

persetujuan dari suami ataupun istri berdasarkan UUHT dan UUP adalah dapat 

dibatalkannya perjanjian mengenai pembebanan hak tanggungan tersebut. Dalam 

hal perjanjian jaminan berupa hak tanggungan dibatalkan, kreditur masih 

memiliki jaminan umum sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

 

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Harta Bersama, Objek Jaminan, Kredit. 

 

ABSTRACT 

JURIDIS REVIEW OF PROPERTY TOGETHER AS A WARRANTY 

(CREDIT) BUDGET (Study of Decision: No. 70 / Pen.Pdt / 2014 / PN.YYK)  

 

The purpose of this study is to find out how the legal provisions governing 

joint property as an object of guarantee (credit) and consequences if good or 

husband does not know that the common property used as the object of guarantee 

(credit). The method of research used is the normative legal research method. 

Approach law used is the approach of legislation, conceptual approach. In the 

Civil Code affirmed that from the time of marriage took place, for the law there 

was unity unanimously between the union of the husband and wife property. The 

legal consequences if there is no consent of husband or wife based on UUHT and 

UUP is the cancellation of the agreement regarding the imposition of the 

mortgage. In the case of guarantee agreement in the form of mortgage rights 

canceled, the creditor still has general guarantees as set out in tab of the Civil 

Code Law.  

 

Keywords: Juridical Review, Joint Property, Guarantee Object, Credit. 
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I. PENDAHULUAN 

  Tujuan Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur serta merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia, tujuan tersebut termasuk dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan Nasional dalam arti 

yang luas meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat. Suatu bangsa yang 

sedang membangun memerlukan hukum untuk menjamin bahwa perubahan-

perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pembangunan, tetap akan sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. 

  Pada hekekatnya hukum merupakan perwujudan perlindungan 

kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai peratuaran 

perundang-undangan. Berdasarkan hal itu pemerintah sebagai organisasi 

kekuasaan negara bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi 

kepentingan masyarakat dalam mencapai kesejahtraannya. Salah satu upaya 

dalam mencapai kesejahtraannya dapat dilaksanakan melalui pengembangan 

usaha guna meningkatkan taraf kehidupannya. 

Di dalam Pasal 35 ayat (1) UUP harta bersama dalam perkawinan 

yakni memberikan definisi harta bersama dalam perkawinan harta benda yang 

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya selama harta 

yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan 

sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah satu 

pihak baik isteri ataupun suami (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai 
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hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat dibawa masuk 

kedalam perkawinan terletak diluar harta bersama. Harta benda tersebut yang 

menjadi harta kekayaan perkawinan.
1
 

Hukum keluarga juga meliputi ketentuan mengenai kekayaan, 

sehingga dapat dikatakan bahwa UUP juga mengatur tentang hukum 

kekayaan. Subekti dengan tegas mengatakan, bahwa hukum keluarga juga 

meliputi hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara suami 

istri.
2
 

Hukum kekayaan disebut juga Hukum Harta Kekayaan Perkawinan. 

Pengaturan mengenai Hukum Harta Kekayaan Perkawinan antara suami istri 

yang diatur dalam UUP memiliki asas-asas hukum yang berbeda dengan  

KUHPerdata, sehingga dalam penerapannya, Hukum Harta Kekayaan 

Perkawinan tunduk pada dua sistem hukum, yaitu Hukum Harta Kekayaan 

Perkawinan berdasarkan KUHPerdata dan Hukum Harta Kekayaan 

Perkawinan berdasarkan UUP. Dengan demikian bagi perkawinan menurut 

KUHPerdata tetap tunduk pada KUHPerdata, dan bagi perkawinan menurut 

hukum adat maupun menurut UUP (di luar KUHPerdata), dapat tunduk 

kepada UUP.
3
 

Mengenai harta bersama dapat dikatakan suami atau istri dapat 

bertindak mengenai harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, 

                                                             
1
R. Soetojo prawirohamidjojo, et.Ai, Hukum Orang dan Keluarga,Airlangga, University, 

Press, Surabaya, 2000. hlm. 189  
2
 M Anshary, Harta Bersama perkawinan dan permasalahannya, Cv Mandar Maju, 

Bandung, 2016, hlm. 16 
3
J. Satrio. Hukum Harta Perkawinan, PT.Citra Aditya Bakti, Cetakan ke II, Bandung. 1993. 

Hlm.26. 
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sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri 

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai 

harta bendanya. Adapun hak suami dan istri untuk mempergunakan atau 

memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal 

balik adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam rumah 

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-

masing berhak melakukan perbuatan hukum.
4
 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya 

adalah : 1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur harta bersama 

sebagai objek jaminan (kredit) (Studi Putusan : Nomor 

70/PDT/2014/PT.YYK)? 2. Apa akibat hukum jika salah satu pihak baik istri 

maupun suami tidak mengetahui bahwa harta bersama dijadikan objek 

jaminan (kredit) (Studi Putusan : Nomor 70/PDT/2014/PT.YYK)? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

ketentuan hukum yang mengatur harta bersama sebagai objek jaminan (kredit) 

(Studi Putusan : Nomor 70/PDT/2014/PT.YYK). Untuk mengetahui akibat 

jika salah baik istri maupun suami tidak mengetahui bahwa harta bersama 

dijadikan objek jaminan (kredit) (Studi Putusan : Nomor 

70/PDT/2014/PT.YYK). 

  Manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Akademis yaitu penelitian 

ini merupakan syarat untuk mencapai derajat S-1 program studi ilmu hukum 

pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. Manfaat Teoritis yaitu 

                                                             
4
 Riduan Syaharani ditulis kembali oleh Mulyadi,Hukum Perkawinan Indonesia, Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,2008,hlm.43. 
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penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu 

pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dibidang ilmu hukum perdata. 3. 

Manfaat Praktis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada 

masyarakat bagaimana ketentuan hukum yang mengatur harta bersama 

sebagai objek jaminan (kredit) dan diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk mengetahui bagaimana harta bersama yang dijadikan objek jaminan 

kredit. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan 

menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Aprroach), 

Pendekatan Konseptual (Konseptual Aprroach), dan Pendekatan kasus (Case 

Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan, 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik 

memperoleh bahan hukum adalah dengan study document yang kemudian 

analisis bahan hukumnya menggunakan penafsiran sistematis. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Ketentuan Hukum Yang Mengatur Harta Bersama Yang Menjadi Objek 

Jaminan (kredit) (Studi Putusan : Nomor 70/PDT/2014/PT.YYK) 

 

Dalam Pasal 119 Ayat (1) KUHPerdata ditegaskan bahwa sejak saat 

perkawinan dilangsungkan, demi hukum terjadilah persatuan bulat antara 

persatuan harta kekayaan suami istri. Hal ini berarti, bahwa perkawinan antara 

suami istri, maka kekayaan suami istri menjadi satu. Dengan demikian pada 

prinsipnya di dalam satu keluarga terdapat kekayaan milik bersama.
5
 

Harta bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama 

berlangsungnya perkawinan baik oleh suami ataupun istri, yang berada dalam 

kekuasaan suami atau istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya 

harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. 

Menurut UUP, harta bersama perkawina diurus oleh suami istri secara 

bersama-sama, yaitu suami dengan istri atau istri dengan suaminya artinya 

dalam melakukan pengurusannya salah satu pihak dapat bertindak atas 

pengurusannya dari pihak lain. Selain harta bersama juga dikenal dengan 

sebutan harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami istri dalam 

perkawinan.
6
  

 

 

                                                             
5
 Satrio, loc.cit. 

6
 Ibid. 
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Tentang Duduk Perkaranya 

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya 

tertanggal 26 Februari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. 

Penggugat dengan Turut Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. 2. 

Dalam melaksanakan pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Turut 

Tergugat tidak pernah membuat perjanjian tentang pemisahan harta. 3. 

Didalam masa pernikahannya atau pada tahun 2010, Penggugat dengan Turut 

Tergugat pernah membeli sebidang tanah dan bangunan. 4. Tanpa 

sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa tandatangan dari Penggugat tau-

tau sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama tersebut 

telah menjadi obyek jaminan kredit. 5. Setelah dijadikan jaminan kredit 

selanjutnya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 12974, SU No. 00105 tanggal 

12/03/2010 seluas 138 M2 diletakkan Hak Tanggungan. 6. Oleh karena 

perjanjian kredit dibawah tangan No. 0000078/ PK/03752/0700/ 1211 tanggal 

14 Desember 2011, Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan dan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan tersebut dibuat tanpa adanya persetujuan dan 

tanda tangan dari Penggugat. 7. Berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat I, 

Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan 

melawan hukum. 8. Akibat dari perjanjian kredit, Surat Kuasa membebankan 

Hak Tanggungan serta Akta Pemberian Hak Tanggungan yang cacat dan batal 

demi hukum. 9. Akibat dari batal demi hukum yang dengan segala 

konsekwensi dan akibat hukumnya, maka mohon dinyatakan bersih dan bebas 

dari segala ikatan. 10. Guna menjamin gugatan ini karena kekhawatiran akan 
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adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maka wajar jika 

Pengadilan Negeri Bantul memberikan Putusan Provisional. 11. Untuk 

melindungi hak-hak penggugat dan untuk menjaga kepastian hasil putusan 

dari gugatan ini. 12. Oleh karena gugatan ini atas dasar itikad baik yang 

didukung oleh bukti-bukti cukup, maka untuk menghindari kesulitan 

dikemudian hari. 

 Tentang Pertimbangan Hukumnya 

Bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari  Penggugat / 

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta 

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bahwa 

Penggugat / Pembanding dalam tingkat banding tidak mengajukan memori 

banding. Bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta 

mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan 

Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Maret 2014, Nomor 

14/Pdt.G/2013/PN.Btl., ternyata tidak terdapat hal-hal baru. Bahwa 

Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dan dapat menyetujui semua 

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama. Bahwa berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri 

Bantul tanggal 20 Maret 2014, Nomor 14/Pdt.G/2013/ PN.btl. tersebut 

haruslah dikuatkan. Bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding dipihak yang 

kalah menurut hukum. Mengadili : Menerima permohonan banding dari 

Penggugat / Pembanding. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul 

tanggal 20 Maret 2014 Nomor 14/ Pdt.G/2013/PN.Btl. yang dimohonkan 



viii 
 

banding tersebut. Menghukum  Penggugat / Pembanding untuk membayar 

biaya perkara  dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat  banding 

ditetapkan sebesar Rp150.000,00  (seratus  lima puluh ribu  rupiah). 

Menurut analisis penyusun, penyusun sependapat dengan putusan hakim 

pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sependapat dan dapat menyetujui 

semua pertimbangan hakim pada Pengadilan tingkat pertama, yang dimana 

keputusan hakim pada tingkat pertama memutuskan pihak tergugat tidak 

bersalah sehingga pihak penggugat mengajukan banding, walaupun surat 

kuasa membebankan hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan 

tersebut tanpa adanya persetujuan dan tanda tangan dari penggugat maka 

perjanjian kredit, SKMHT dan APHT antara tergugat I dengan turut Tergugat 

tersebut merupakan produk yang cacat hukum dan bertentangan dengan UU 

No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) Pasal 36 ayat (1) Tentang Harta Benda 

dalam Perkawinan Jo. KUHPerdata pasal 1320 Tentang Syarat-syarat Sahnya 

Suatu Perjanjian.  Namun dikarenakan penggugat tidak pernah melakukan 

laporan pidana melalui Kepolisian RI terhadap turut tergugat ataupun pihak 

terkait lainnya yang memalsukan tanda tangan atau menggunakan perjanjian 

kredit dan/atau SKMHT (surat kuasa membebankan hak tanggungan) berikut 

lampirannya dimaksud yang konon menurut penggugat tanda tangannya telah 

dipalsukan maka berdasarkan atas hukum “prae judicial geschiel aanhangig 

geding” gugatan perdata terhadap para pihak dalam perkara a quo tidak layak 

atau belum saatnya diajukan karena atas dugaan tindak pidana pemalsuan 

tanda tangan dalam perjanjian kredit belum pernah dibuktikan. 
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Akibat Hukum Jika Salah Salah Satu Pihak Baik Istri Atapun Suami 

Tidak Mengetahui Bahwa Harta Bersama Dijadikan Sebagai Objek 

Jaminan (Kredit) (Studi Putusan : Nomor 70/PDT/2014/PT.YYK). 

 Harta kekayaan termasuk kedalam sistem hukum kebendaan. Hukum 

kekayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

termasuk dalam buku II tentang benda.
7
 Hubungan antara hukum harta 

kekayaan perkawinan dengan hukum kekayaan didasarkan pemikiran bahwa 

hukum harta perkawinan mengatur akibat-akibat hukum dalam lapangan harta 

kekayaan di dalam keluarga. 

 Hukum perkawinan meliputi hukum yang mengatur hubungan hukum 

suami istri dalam perkawinan dan hukum harta kekayaan perkawinan. 

Pembagian hukum perkawinan didasarkan pada akibat hukum yang muncul 

dari perkawinan, yaitu akibat perkawinan terhadap diri pribadi suami istri dan 

akibat perkawinan harta kekayaan perkawinan. Diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), dimaksudkan 

sebagai univikasi hukum perkawinan dengan memperhatikan nilai-nilai yang 

dianut dan diyakini masyarakat. 
8
 

 Di dalam hukum harta kekayaan perkawinan, pengaturan mengenai hak 

milik seseorang berbeda dengan hak milik dalam hukum benda. Hak milik 

seseorang dalam perkawinan akan berubah statusnya menjadi harta kekayaan 

perkawinan. Di atur dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal 37 UUP, pasal 35 

UUP mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 

                                                             
7
 http://www.legalakses.com/harta-kekayaan-dalam-perkawinan-dan-perceraian-.diakses 

tangal 01 juni 2018. 
8
 http://www.kamusbesar.com/51261/hukum-harta-kekayaan.diakses pada tanggal 1 juni 2018 

http://www.legalakses.com/harta-kekayaan-dalam-perkawinan-dan-perceraian-
http://www.kamusbesar.com/51261/hukum-harta-kekayaan.diakses
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harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta 

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di 

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan 

lain.
9
 

 Suami dan istri bersama-sama berhak atas harta bersama karena 

kududukan suami dan istri yang seimbang dengan di dalam rumah tangga 

maupun didalam masyarakat. Seperti yang yang ditegaskan di dalam pasal 31 

Ayat (1) UUP bahwa hak dan keedudukan istri adalah seimbang dengan hak 

lain kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat. Akibat kedudukan suami dan istri yang seimbang itu, 

wewenang atas atas harta bersamapun seimbang. 
10

 

 Berdasarkan analisis penyusun, akibat hukum jika salah satu pihak baik 

istri maupun suami tidak mengetahui bahwa harta bersama dijadikan sebagai 

objek jaminan (kredit) seharusnya perjanjian tersebut batal demi hukum 

dikarenakan bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), 

Pasal 36 ayat (1) tentang harta benda dalam perkawinan jo. KUHPerdata Pasal 

1320 tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Akan tetapi dalam Putusan 

Nomor 70/PDT/2014/PT.YYK penggugat tidak pernah melaporkan secara 

tindak pidana melalui Kepolisian Republik Indonesia terhadap turut tergugat 

dan pihak terkait lainnya yang memalsukan tanda tangan dan/atau 

menggunakan perjanjian kredit dan/atau SKMHT yang dalam lampirannya 

                                                             
9
 Ibid. 

10
 Iustisi .blogspot.com/2013/04/kompilasi-peraturan-hukum-tentang-harta.html?m=1 

diakses pada tanggal 7 juni 2018.  
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menurut penggugat tanda tangannya telah dipalsukan maka berdasarkan asas 

hukum (prae judicial geschiel aanhangig geding).  

 Sehingga hakim berpendapat bahwa gugatan perdata terhadap para pihak 

dalam perkara a quo  tidak layak atau belum saatnya diajukan karena atas 

dugaan tindak pidana atas pemalsuan tanda tangan dalam perjanjian kredit 

belum pernah dibuktikan. Sebagaimana surat gugatan penggugat tersebut 

penggugat dianggap telah paham dan mengerti bahwa perkara perdata a quo 

hanya dapat diperiksa dan diputus jika objek perbuatan melawan hukum 

berkaitan dengan pemalsuan dan atau surat palsu sebagaimana Pasal 263 

KUHP telah diputus terlebih dahulu oleh majelis hakim dalam pemeriksaan 

perkara pidana.  
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 1. Ketentuan hukum yang mengatur harta 

bersama sebagai objek jaminan (kredit) (studi putusan : Nomor 

70/PDT/2014/PT.YYK) putusan hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta 

yang sependapat dan dapat menyetujui semua pertimbangan hakim pada 

Pengadilan tingkat pertama, yang dimana keputusan hakim pada tingkat 

pertama memutuskan pihak tergugat tidak bersalah sehingga pihak penggugat 

mengajukan banding, walaupun surat kuasa membebankan hak tanggungan 

dan akta pemberian hak tanggungan tersebut tanpa adanya persetujuan dan 

tanda tangan dari penggugat maka perjanjian kredit, SKMHT dan APHT 

antara tergugat I dengan turut Tergugat tersebut merupakan produk yang cacat 

hukum dan bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) Pasal 

36 ayat (1) Tentang Harta Benda dalam Perkawinan Jo. KUHPerdata pasal 

1320 Tentang Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian akan tetapi dikarenakan 

penggugat tidak pernah melakukan laporan pidana melalui Kepolisian RI 

terhadap turut tergugat ataupun pihak terkait lainnya yang memalsukan tanda 

tangan atau menggunakan perjanjian kredit dan/atau SKMHT (surat kuasa 

membebankan hak tanggungan) berikut lampirannya dimaksud yang konon 

menurut penggugat tanda tangannya telah dipalsukan maka berdasarkan atas 

hukum “prae judicial geschiel aanhangig geding” gugatan perdata terhadap 

para pihak dalam perkara a quo tidak layak atau belum saatnya diajukan 
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karena atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam perjanjian 

kredit belum pernah dibuktikan. 2. Akibat hukum jika tidak ada persetujuan 

dari suami ataupun istri berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan 

(UUHT) dan Undang-Undang Perkawinan (UUP) adalah perjanjian tersebut 

batal demi hukum. Mengenai pembebanan hak tanggungan tersebut (Akata 

Pembebanan Hak Tanggungan) akan tetapi dikarenakan penggugat tidak 

pernah melakukan laporan tindak pidana melalui Kepolisian Republik 

Indonesia terkait adanya pemalsuan tanda tangan dan atau menggunakan 

perjanjian kredit dan SKMHT tersebut yang dilakukan oleh tergugat secara 

diam-diam, sehingga hakim mengabulkan permohonan tergugat meskipun 

penggugat telah mengajukan banding kepengadilan tinggi karena penggugat 

tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menuntut tergugat didalam kasus 

pemalsuan tanda tangan karena belum mendapatkan keputusan yang mutlak 

dari hakim.  

Saran  

Dari kesimpulan di atas penyusun menyampaikan saran sebagai berikut : 

1. Berdasarkan putusan tersebut terkait dengan perjanjian kredit yang 

dimaksud, dimana tanda-tangannya telah dipalsukan maka secara hukum 

penggugat harus terlebih dahulu melaporkan secara tindak pidana melalui 

kepolisian republik Indonesia. Bahwa hingga saat ini penggugat tidak pernah 

melakukan laporan pidana melalui Kepolisian Republik Indonesia terhadap 

turut tergugat ataupun pihak terkait lainnya yang memalsukan tanda tangan 

dan atau menggunakan perjanjian kredit dan atau SKMHT, maka gugatan 
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perdata terhadap para pihak tidak layak atau belum saatnya diajukan karena 

dugaan atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam perjanjian kredit 

belum pernah dibuktikan. Dan pihak bank dalam memberikan kredit 

seharusnya lebih menyulitkan dalam hal pemberian atau penyaluran kredit ke 

masyarakat, karena bank harus menjamin bahwa nasabah tersebut dapat atau 

sanggup untuk melunasi pemberian kredit dari bank. 2. Masalah eksekusi hak 

tanggungan yang terkadang dikarenakan masalah-masalah hukum yang timbul 

karena hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan oleh debitur 

merupakan harta bersama namun tanpa ada persetujuan dari suami atau istri 

debitur. Pengaturan mengenai keharusan adanya persetujuan suami atau istri 

dapat dilihat dalam UUHT dan UUP. Oleh karena itu, untuk terjadi masalah 

atau kesulitan eksekusi, maka pihak kreditur atau bank sebaiknya lebih 

berhati-hati dalam menerima hak tanggungan. Apakah hak milik atas tanah 

yang dibebani hak tanggungan merupakan harta pribadi atau harta bersama 

harus diperiksa lebih jelas oleh pihak bank. Dalam hal hak milik atas tanah 

merupakan harta bersama, maka pasangan kawin debitur harus ikut 

memberikan persetujuan.  
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