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ABSTRAK 

Penelitian skripsi ini berjudul Akibat Hukum Pembatalan Sertifikat Hak 

Tanggungan dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor. Latarbelakang skripsi ini 

mengenai lembaga jaminan hak tanggungan yang diikat dalam suatu perjanjian 

kredit yang ada karena perjanjian pokok berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Jika sewaktu-waktu debitor tidak 

dapat melunasi hutangnya, maka hak tanggungan memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum atas pelunasan pembiayaan kredit yang diberikan oleh bank. 

Namun, keberadaan sertifikat hak tanggungan tidak serta merta dapat menjamin 

pelunasan pembiayaan kredit tersebut secara mutlak. Apabila hak tanggungan 

dilawan melalui suatu gugatan ke pengadilan oleh pemberi hak tanggungan atau 

pihak ketiga yang dirugikan, maka akan menimbulkan permasalahan. Apabila 

pengadilan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan yang menjadi alas hak bagi 

bank sebagai kreditor preferen, maka apa akibat hukum yang dapat ditimbulkan, 

dan alasan apa saja yang mendasari pembatalan tersebut, serta bagaimana 

perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditor pemegang Sertifikat Hak 

Tanggungan atas adanya pembatalan itu. Penilitian ini adalah penelitian yuridis 

normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach). 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang berkaitan 

dengan objek penelitian, dan observasi kebeberapa Pengadilan Negeri di wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta yang pernah dan sedang memeriksa perkara 

perlawanan terhadap sertifikat hak tanggungan. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa akibat hukum dari dibatalkannya hak tanggungan di pengadilan adalah 

pencoretan catatan hak tanggungan pada buku tanah hak atas tanah dan sertifikatnya 

oleh Kantor Pertanahan. Sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan 

bersama-sama buku tanah hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi. Tidak 

berlakunya sertifikat hak tanggungan berakibat pada berubahnya kedudukan bank 

sebagai kreditor pemegang hak tanggungan dari kreditor preferen menjadi kreditor 

konkuren. Di mana bank tidak lagi memiliki hak istimewa seperti kreditor preferen 

yang memperoleh perlindungan hukum atas pelunasan piutangnya dengan 

Sertifikat Hak Tanggungan. Perlindungan hukum yang dapat diupayakan oleh bank 

atas pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan adalah melakukan suatu tindakan 

penyelamatan pembiayaan yang dicantumkan dalam akad baru yakni akad 

penyelematan pembiayaan dan restrukturisasi kredit. Apabila upaya tersebut belum 

menjamin bank memeperoleh pelunasan, maka upaya lain yang dapat dilakukan 

bank untuk memperoleh perlindungan hukum, yakni dengan kembali pada jaminan 

umum menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dengan menuntut sita 

jaminan melalui gugatan pokok ke Pengadilan, dimana harus menempuh proses 

panjang dan belum pasti memperoleh jaminan pelunasan atas piutangnya. 

 

Kata Kunci:  Akibat Hukum, Setifikat Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum, 

Kreditor.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 1998 perekonomian Indonesia berada dalam fase terburuknya. 

Di mana harga barang-barang kebutuhan pokok tidak terjangkau oleh daya beli 

masyarakat. Setelah lepas dari fase tersebut, dengan kebijakan pemerintah  dan 

proses perbaikan ekonomi secara mandiri oleh masyarakat, perekonomian 

Indonesia kian membaik. Di tahun-tahun berikutnya perekonomian Indonesia terus 

terjadi peningkatan, hal itu tidak terlepas dari interaksi ekonomi yang kian luas di 

masyarakat hingga dewasa kini. Perkembangan ekonomi tersebut juga berpengaruh 

terhadap pemenuhan pembiyaan dana di masyarakat.  

Hutang-piutang, merupakan salah satu bentuk pemenuhan pembiyaan bagi 

masyarakat saat ini. Selaim lazim digunakan, pembiayaan dengan hutang-piutang 

adalah bentuk yang sederhana dan cenderung mudah praktikan. Hutang piutang 

yang terjadi pun tidak hanya antara orang perorangan saja, kegiatan tersebut juga 

telah merambah kian pesat dalam dunia perbankan, bahkan hutang piutang telah 

menjadi salah salah satu produk bank saat ini, yang lazim dikenal dengan pemberian 

kredit. Jika dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang lain, keuntungan 

suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit.1 

Melihat hal itu, pemberian kredit telah menjadi salah satu fungsi utama 

bank, sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 1992 

                                                
1 H. R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti Bandung 2005, 

hlm 123. 
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Tentang Perbankan.2 Pemberian kredit itu pun didahului dengan suatu perjanjian. 

Pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit diberikan oleh perbankan dan 

merupakan perjanjian pokok antara kreditor (bank) dengan debitor  (nasabah).3  

Selain memberikan keuntungan, penyaluran dana dalam bentuk kredit 

bukan tidak mungkin memiliki resiko. Resiko tersebut salah satunya adalah tidak 

kembalinya dana atau kredit yang disalurkan. Bila dilihat dari segi pemaknaan, 

kredit memiliki arti yaitu kepercayaan. Maksud dari kepercayaan itu, bahwa apabila 

seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, maka ia telah mendapat 

kepecayaan dari bank pemberi kredit tersebut4.  

Melihat resiko tersebut, maka bank pada praktiknya menetapkan pelbagai 

syarat tertentu bagi calon debitor dengan membuat Surat Persetujuan Prinsip. Salah 

satu syarat tersebut mengatur mengenai “barang-barang jaminan yang diminta.”5 

Berdasarkan hal ini, keberadaan jaminan menjadi hal yang cukup diperhatikan 

dalam pemberian kredit. Adanya jaminan ini tidak lain adalah demi keamanan 

pemberian kredit,6 keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal 

(kreditor).7 Agar memiliki suatu kekuatan hukum, jaminan keamanan pemberian 

kredit yang dimaksud itu pun diaplikasikan ke dalam bentuk perjanjian tambahan 

(accesoir).  

                                                
2 Ibid. 
3 Prof Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., Hukum Jaminan di Indonesia 

Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Perorangan, Liberty Offset 2003, Yogyakarta, hlm 37. 
4 Daeng Naja, op. cit., hlm 123. 
5 Ibid, hlm 133. 
6 Sri Soedewi, op. cit., hlm 1. 
7 Sri Soedewi, op. cit., hlm 2. 
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Jaminan yang dimintakan berfungsi untuk menimbulkan keyakinan kepada 

kreditor, bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya (prestasi) yang dapat dinilai 

dengan uang, dan timbul dari suatu perikatan8. Selain itu, jaminan juga memperkuat 

atau memperkokoh kedudukan kreditor, serta mendorong debitor untuk melunasi 

hutangnya (pemberian kredit).9 

Hukum Perdata sendiri mengenal dua sifat jaminan, yaitu bersifat hak 

kebendaan dan hak perorangan. Sesuai dengan judul dari penelitian ini yakni Akibat 

Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan dan Perlindungan Hukum Bagi 

Kreditor, maka titik fokusnya adalah pada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan 

ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, jaminan ini memiliki ciri, 

yaitu: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat 

dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suite) dan 

dapat diperalihkan10.  

Hukum Perdata, khususnya dalam Hukum Jaminan dikenal ada empat 

bentuk lembaga jaminan kebendaan, yaitu Gadai, Fidusia, Resi Gudang, dan 

Hipotik, serta Hak Tanggungan. Pada praktik perbankan dewasa kini, bentuk 

lembaga jaminan yang sering digunakan adalah Hak Tanggungan. Terkait 

pengaturan Hak Tanggungan, pada tanggal 9 April 1996 telah diundangkan 

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 

                                                
8 Riky Rustam, S.H., M.H., Power Point mata kuliah Hukum Jaminan, Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, 2017, Yogyakarta, hlm 5. 
9 Ibid. 
10 Sri Soedewi,S.H., op. cit., hlm 47. 
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beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang untuk selanjutnya akan 

disebut sebagai Hak Tanggungan11.  

Sebelum lahirnya UU Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, belum 

dikenal istilah Hak Tanggungan. Melihat Pasal 51 dalam hubungannya dengan 

Pasal 57  UUPA, dan membaca Bagian Menimbang dari pembukaan UU tersebut, 

bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah suatu 

lembaga hak jaminan, di mana objek yang menjadi jaminan suatu hutang 

(perikatan) adalah benda yang berupa tanah12. Mengenai objek hak tanggungan 

diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 1996 ayat (1) dan ayat (2) adalah: 

(1) “Hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan, yaitu:  

1. Hak milik  

2. Hak Guna Usaha 

3. Hak Guna Bangunan 

(2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak 

pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib 

didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga 

dibebani dengan hak tanggungan13.” 

Mengetahui lebih lanjut mengenai hak tanggungan, dalam Pasal 1 sub 1 UU 

Hak Tanggungan memberikan perumusan tentang hak tanggungan dengan 

menyebutkan beberapa ciri, yaitu: 

1. Hak jaminan; 

2. Atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan 

kesatuan dengan tanah yang bersangkutan; 

3. Untuk pelunasan suatu hutang; 

                                                
11 J. Satrio, S.H., Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti 2007, 

Bandung, hlm 293. 
12 ___________., Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan buku 1, 

Citra Aditya Bakti 1997, Bandung, hlm 59. 
13 Ibid. hlm 296. 
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4. Memberikan kedudukan yang diutamakan14. 

Hak Tanggungan adalah hak yang diberikan pemberia hak tanggungan atau 

oleh debitor sendiri kepada kreditor. Pemberian Hak Tanggungan secara harfiah 

bukanlah hal tindakan satu waktu yang sederhana seperti memindahkan suatu objek 

dari pemberi hak tanggungan kepada pemegang hak tanggungan. Tindakan 

pemberian Hak Tangunngan memiliki beberapa prosedur administrasi yang telah 

ditentukan oleh UU. Pemberian Hak Tanggungan harus didahului dengan janji 

memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang, pemberian 

tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian hutang-piutang atau 

perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang15. 

Demi menjamin adanya kepastian hukum, Pemberian Hak Tanggungan 

dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh 

seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)16. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 

huruf e Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran 

Tanah, “pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak 

tanggunga17.” Menurut ketentuan Angka 7 Penjelasan UU tentang Hak Tanggungan 

dikatakan, “Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib 

hadir di hadapan PPAT. Kehadiran tersebut bukan suatu hal kaku, jika karena 

sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia—pemberi hak tanggungan—wajib 

menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebankan Hak 

                                                
14 Ibid. hlm 300. 
15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, Pasal 10 ayat (1). 
16 Ibid. Pasal 10 ayat (2). 
17  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
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Tanggungan (SKMHT) yang berbentuk akta otentik. Pembuatan SKMHT sendiri 

selain diwenangkan kepada Notaris, ditugaskan juga kepada PPAT yang 

keberadaannya ada pada wilayah kecamatan, dalam rangka memudahkan 

pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan. 

Setelah APHT dibuat, pemberian hak tanggungan tidak selesai disitu saja, 

menurut Pasal 13 ayat (1) UU Hak Tanggungan, pemberian Hak Tanggungan 

dengan APHT wajib didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Pendaftaran tersebut dilakukan oleh PPAT paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

penandatanganan APHT18. Setelah didaftarkannya APHT tersebut, kantor BPN 

setempat mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sebagai tanda bukti 

adanya Hak Tanggungan19.  

SHT sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan 

kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”.20 Irah-irah tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan berlaku sebagai pengganti grosse 

acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. 21  Irah-irah berkuatan 

eksekutorial tersebut berhubungan dengan Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang 

menyatakan seorang kreditor pemegang SHT dapat mengeksekusi Hak 

Tanggungan apabila debitor telah cidera janji 

                                                
18 UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, op. cit., Pasal 13 ayat (2). 
19 Ibid. Pasal 14 ayat (1). 
20 Ibid. Pasal 14 ayat (2). 
21 Ibid. Pasal 14 ayat (3). 
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Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sejak terjadinya perjanjian 

hutang-piutang, seorang debitor berpeluang untuk tidak beritikad baik melunasi 

hutang-piutang kepada kreditor. Adanya lembaga jaminan adalah untuk 

memberikan kepastian atas hak kreditor sebagai pemberi piutang, dan mendorong 

debitor untuk melunasi hutangnya, agar kesepakatan yang diperjanjikan oleh 

kreditor dan debitor dalam perjanjian pokok dapat terpenuhi.  

Walaupun dengan adanya SHT tidak menjadikan kreditor terhindar dari 

resiko tidak dikembalikannya pemberian kredit oleh debitor. Pada praktiknya, 

eksekusi SHT sebagai bukti otentik pelunasan piutang kreditor tidak selalu berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan pemegang hak tanggungan. Maksudnya, SHT akan 

bermasalah apabila tidak dapa dieksekusi ataupun keberadaannya dilawan oleh 

debitor atau pihak ketiga yang tanah atas haknya dijadikan jaminan atau dengan 

sebutan “perlawanan pihak ketiga terhadap pensitaan”.22  

Perlawanan terhadap SHT biasanya dinyatakan dengan tindakan secara 

langsung oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tindakan itu antara lain 

menghalangi eksekusi objek SHT. Biasanya pihak pemberi jaminan atau pihak 

ketiga, enggan melaksanakan perintah pengosongan objek tereksekusi tersebut. 

Selain itu, bentuk lain dari perlawanan terhadap SHT adalah dengan gugatan 

pembatalan atau dibatalkan ke Pengadilan Negeri. Apabila SHT akhirnya 

dinyatakan batal oleh Majelis berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, 

maka bagaimana kepastian perlindungan hukum pelunasan piutang kreditor 

                                                
   22 Ny. Retnowulan Sutanto, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum 

Acara Perdata, Mandar Maju 1995, Bandung, hlm 175. 
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preferen yang dilindungi oleh Pasal 1 ayat (1) UU Hak Tanggungan. Jaminan Hak 

Tanggungan adalah salah satu bentuk perlidungan hukum bagi kreditor yang telah 

diatur oleh undang-undang.  

Berdasarkan hak tersebut di atas, maka penulisan skripsi ini akan mengkaji 

mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan pembatalan dan akibat hukum 

pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan, serta perlindungan hukum bagi kreditor 

atas dibatalkannya Sertifikat Hak Tanggungan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa akibat hukum pembatalan Akta Hak Tanggungan di Pengadilan ? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor atas pembatalan Sertifikat 

Hak Tanggungan ?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan ini diperlukan untuk memberikan arah penyelesaian dilakukannya 

penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji akibat hukum pembatalan Akta Hak Tanggungan di 

Pengadilan. 

2. Untuk mengkaji perlindungan hukum bagi kreditor atas pembatalan 

Sertifikat Hak Tanggungan. 
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D. Definisi Operasional 

Akibat Hukum:  

Menurut Pasal 1265 KUH Perdata, “suatu syarat batal adalah syarat yang 

bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali 

pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.” Pembatasan 

ruang lingkup akibat hukum yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan 

ketentuan Pasal 1265 KUH Pedata tersebut di atas. Maka, akibat hukum yang 

dimaksud adalah akibat hukum yang disebabkan dari terpenuhinya syarat-syarat 

batal yang dapat menghapuskan atau membatalkan hak tanggungan. 

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor:  

Perlindungan hukum menurut CST Kansil adalah penyempitan arti dari 

perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan 

yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam 

hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya 

dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia 

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. 23  Dalam 

kaitannya dengan perlindungan hukum bagi kreditor adalah perlindungan hukum 

yang diberikan oleh undang-undang bagi kreditor pasca pembatalan sertifikat hak 

tanggungan oleh pengadilan. 

 

 

                                                
  23 digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%20II.pdf, Senin, 13 Agustus 2018, Pukul 

14.59.59. 
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E.  Tinjaun Pustaka 

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank secara umum, 

baik konvensional ataupu syariah dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya 

agar produktif dan memberikan keuntungan. 24  Saat memberikan kredit bank 

memperhatikan prinsip kehati-hatian serta mempunyai keyakinan atas kemampuan 

debitor untuk melunasi hutangnya. 25  Bank seperti umumnya suatu perusahan 

adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan memperoleh suatu keuntungan 

atas suatu usahanya. Sebagai pemberi kredit, bank tentu saja ingin mendapatkan 

keuntungan dan terhindar dari resiko kerugian atas suatu pemberian kredit yang 

dilakukannya, maka tidak heran apabila dalam permohonan kredit ke bank, debitor 

disyaratkan untuk memberikan suatu jaminan kebendaan dan pada praktiknya, 

setiap pemberian kredit selalu ada jaminan hutang atau jaminan kredit.26 

Kegiatan kredit sendiri memiliki beberapa unsur dalam pelaksanaannya, 

menurut Drs. Thomas Suyatno, mejelaskan bahwa unsur-unsur kredit antara lain:27  

a. Kepercayaan. 

b. Tenggan waktu. 

c. Degree of risk. 

d. Prestasi.  

Di dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

tidak disebutkan secara tegas mengenai kewajiban tersedianya jaminan atas kredit 

                                                
24 Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Rajawali 

Pers 2015, Jakarta, hlm 136. 
25 Ibid.  
26 M. Bahsan, op. cit., hlm 3. 
27 Drs. Muhammad Djumhana, S.H., Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti 

2006, Bandung, hlm 478. 
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yang dimohonkan oleh calon debitor.28 Namun, apabila melihat kembali pada Pasal 

24 ayat 10 UU Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan disebutkan bahwa “bank 

umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga”. Berbeda dengan 

Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1992 yang menyatakan, “dalam memberikan kredit, 

bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan 

debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.29  

Walaupun kedua peraturan tersebut memiliki redaksi yang berbeda, 

menurut Hasanuddin, keharusan adanya jaminan yang dimaksud  dalam Pasal 8 UU 

Nomor 7 Tahun 1992 terkandung secara tersirat dalam kalimat, “...keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitor...” dan sekaligus mencerminkan apa yang 

disebut dengan “the five C’s of credit” di mana salah satunya adalah Collateral 

(jaminan/agunan) yang harus disediakan oleh debitor.30 

Adanya jaminan dalam pemberian kredit bertujuan untuk meminimalisir 

atau bahkan menihilkan kerugian atas resiko tidak dikembalikannya suatu 

pembiayaan. Sehubungan dengan itu, adanya persyaratan yang mewajibkan (calon) 

debitor untuk menyerahkan (memberikan) jaminan kredit berkaitan dengan 

beberapa fungsi bank itu sendiri.31 Fungsi yang dimaksud antara lain jaminan kredit 

sebagai pengamanan pelunasan kredit, jaminan kredit sebagai pendorong motivasi 

debitor, dan fungsi lain yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan.32 

                                                
28 Hasanuddin Rahman, S.H., Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di 

Indonesia, Citra Aditya Bakti 1995, Bandung, hlm 172.  
29 Ibid. hlm 173. 
30 Ibid. 
31 M. Bahsan, S.H., S.E., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, 

RajaGrafindo Persada 2007, Jakarta, hlm 102. 
32 Ibid, hlm 103. 
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Oleh undang-undang, terdapat 2 (dua) asas pemberian jaminan bila ditinjau 

dari sifatnya, yaitu:33 

(1) Jamian yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor 

kepada setiap kreditor, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak 

saling mendahului (konkuren) antara kreditor yang satu dengan kreditor 

lainnya. 

(2) Jaminan yang bersifat khusus, yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor 

kepada kreditor, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului 

sehingga ia berkedudukan sebagai kreditor privilege (hak preverent). 

(3) Memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang 

jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah 

diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit 

(Subekti, 1996:73). 

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam 

menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan lembaga ini dapat 

memberikan manfaat bagi kreditor dan debitor, yakni,34  

1. terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup; dan  

2. memberikan kepastian hukum bagi kreditor. 

Kaitanya dalam mendukung tujuan dari jaminan itu sendiri, maka perlu 

adanya suatu objek atau benda yang menjadi jaminan. Seperti yang telah diketahui, 

bahwa objek jaminan digunakan dalam jaminan kredit terdiri atas benda atau barang 

yang jenisnya di atur dalam ketentuan Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum 

(KUH) Perdata, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak (Pasal 504 KUH 

Perdata), dan jaminan perorangan (Pasal 1820 KUH Perdata). Objek jaminan 

tersebut juga akan terbagi lagi menjadi barang berwujud dan tidak berwujud (Pasal 

503 KUH Perdata). 

                                                
33 Ibid, hlm 174. 
34 H. Salim HS, S.H., M.S., Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Rajawali Pers 

2004, Jakarta, hlm 28. 
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Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminakan pada 

lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank, namun benda yang dapat 

dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat 

tersebut anatara lain:35  

1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang 

memerlukannya; 

2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk 

melakukan atau meneruskan usahanya; 

Salah satu objek yang kerap menjadi benda jaminan dalam proses kredit 

perbankan adalah tanah yang di konstruksikan dalam lembaga jaminan Hak 

Tanggungan. Pengadaan hak-hak jaminan oleh undang-undang, seperti hipotik dan 

gadai adalah untuk memberikan kedudukan bagi seorang kreditor tertentu, untuk 

didahulukan terhadap kreditor-kreditor lain, 36  Itulah tujuan dari eksistensi Hak 

Tanggungan yang di atur oleh UU Hak Tanggungan.37 

1. Pengikatan agunan dengan Hak Tanggungan. 

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak  atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA),38 “berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesa-tuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang 

                                                
35 Ibid, hlm 27. 
36 Prof. Dr. ST. Remy Sjadeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok 

dan Masalah yang Di Hadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak 

Tanggungan, Alumni 1999, Bandung, hlm 10. 
37 Ibid. 
38 Djumhana, op. cit., hlm 528. 
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memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 

kreditor-kreditor lain.”  

Karakteristik dari hak tanggungan mempunyai ciri-ciri, diantaranya: tidak 

dapat dibagi-bagi, tetap mengikuti objeknya, accessoir, asas spesialitas, dan asas 

publisitas.39 Sifat-sifat hak tanggungan seperti di atas pada dasarnya hampir sama 

dengan sifat-sifat hipotik, namun tetap ada perbedaan, seperti jangka waktu yang 

ketat dalam pemenuhan asas spesialitas dan publisitas dalam rangka mengikat pihak 

ketiga, dan lebih memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan, serta adanya kepastian hukum.40 

Pengikatan agunan dengan hak tanggungan sendiri dilakukan melalui 

lembaga perjanjian yang bersifat accessoir, perjanjian Hak Tanggungan bukan 

perjanjian yang berdiri sendiri, dan keberadaannya ada karena perjanjian lain yang 

disebut perjanjian induk (pokok). 41  Perjanjian induk (pokok) tersebut ialah 

perjanjian hutang-piutang yang menimbulkan hutang yang dijamin sebagaimana 

bunyi ketentuan butir 8 Penjelasan Umum, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) 

UU Hak Tanggungan. 42 Apabila suatu hutang itu hapus, maka hak tanggungan 

tersebut juga hapus (Pasal 18 ayat (1) huruf a) UU Hak Tanggungan. 

Saat memberikan hak tanggungan, pemberi hak tanggungan wajib hadir di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).43 Pasal 1 UU Hak Tanggungan 

mengatur bahwa, PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk 

                                                
39 Ibid, hlm 529. 
40 Ibid, hlm 530. 
41 Sjadeini, op. cit., hlm 28. 
42 Riky Rustam, S,H., M.H., Hukum Jaminan, UII Press 2017, Yogyakarta, hlm 188. 
43 Angka 7 Penjelasan Atas Undang-undang Hak Tanggungan. Nomor 4 tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 
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membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan 

akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan, menurut peraturan 

perundang-undangan. Akta-akta tersebut ditetapkan sebagai bukti dilakukannya 

suatu perbuatan hukum atas tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-

masing, melihat kedudukan yang disebutkan di atas, maka akta-akta yang dibuat 

oleh PPAT merupakan akta otentik.44 

Pasal 10 ayat (2) UU Hak tanggungan mengatur, bahwa Pemberian hak 

tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Pasal 

7 Penjelasan UU Hak Tanggungan, menentukan bahawa: 

“Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia (pemberi hak 

tanggungan) wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat 

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), yang berbentuk akta 

otentik. Pembuatan SKMHT selain kepada Notaris, ditugaskan juga kepada 

PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka 

memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang 

memerlukan”.45  

Saat pembuatan dan akta pemberian hak tanggungan harus sudah ada 

keyakinan pada Notaris ata PPAT yang bersangktan, bahwa pemberi hak 

tanggungan mempunyai kewenangan untuk melkakukan perbuatan hukum terhadap 

obyek hak tanggungan yang dibebankan, meskipun kepastian mengenai dimilikinya 

kewenangan tersebut baru dipersyaratkan pada waktu pemberian hak tanggungan 

itu didaftar (Angka 7 UU Penjelasan Hak Tanggungan). 

 Pasal 15 ayat (1) UU Hak Tanggungan, menyatakan secara tegas, bahwa: 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta 

notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

                                                
44 Rustam, op. cit.,, hlm 201. 
45 Penjelasan UU Atas Hak TanggunganPasal 7. 
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a. “tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada 

membebankan Hak Tanggungan; 

b. tidak memuat kuasa substitusi;  

c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah hutang dan 

nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila 

debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.” 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka SKMHT adalah suatu kuasa 

yang benar-benar khusus, hanya terbatas untuk memberikan atau mebebankan hak 

tanggungan semata-mata.46 Apabila SKMHT telah memenuhi syarat formal dan 

syarat substansi  (materiil), maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Hak Tanggungan 

menentukan, bahwa kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik 

kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apa pun juga, kecuali karena kuasa 

tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau ayat (5), yaitu:  

a. “Ayat (3), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menge-nai hak 

atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan 

Pemberian Hak Tanggungan selam-bat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah 

diberikan.  

b. Ayat (4), Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menge-nai hak 

atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah 

diberikan.  

c. Ayat (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam 

peraturan perun-dang-undangan yang berlaku.” 

SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT) dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) 

                                                
46 Kartini Muljadi – Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan, 

Prenada Media 2005, Jakarta, hlm 192. 
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atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (5), batal demi hukum. 

Bank sebagai pemegang hak taggungan akan berubah kedudukannya 

seketika menjadi kreditor preferen. Maksudnya ialah, bank diutamakan posisinya 

(droit de preferent), bahwa bank mempunyai hak untuk didahulukan dalam 

mendapatkan pelunasan atas piutang-piutangnya daripada kreditor-kreditor lainnya 

atas hasil penjualan benda yang dibebani hak tanggungan. Sebagaimana yang diatur 

Pasal 1 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Penjelasan Angka 4 UU Hak Tanggungan.47  

Tidak hanya itu, bank juga meiliki hak separatis, yaitu kreditor pemegang 

hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. 48  Maksud dari bertindak 

sendiri itu di atur dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan, “...apabila debitor cidera janji, 

pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui 

pelelangan umum tanpa memerlukan persetu-juan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan 

selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada 

kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak 

Tanggungan.” Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit 

debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada 

kepailitan debitor (Ellijana, makalah dalam seminar UU Kepailitan1998).49 

Namun, adanya jaminan khusus kebendaan Hak Tanggungan tidak serta 

merta menjamin bank terlepas dari risiko tidak terpenuhinya kredit yang 

disalurkannya kepada debitor. Risiko tersebut adalah dibatalkannya Sertifikat Hak 

                                                
47 Rustam, op. cit.,, hlm 185. 
48 Ivida, Herowati, op. cit.,, hlm 97. 
49 Ibid. 
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Tanggungan di Pengadilan, berdasarkan gugatan yang dilakukan oleh debitor 

ataupun pemberi hak tanggungan.  

Apabila Sertifikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan batal oleh 

pengadilan melalui suartu putusan hakim, maka menurut Pasal 1452 KUH Perdata 

ditegaskan sebagai berikut,  “pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau 

penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam 

keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat”.  

F. Metode Penelitian 

   Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan 

dirinci sebagai berikut:  

1. Data Penelitian dan atau Bahan Hukum 

   Jenis Data dan atau Bahan HukumPada penelitian ini, bahan hukum yang 

diperlukan diambil dari tiga macam bahan hukum, yaitu:50 

a. Bahan Hukum Primer  

 Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan51 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  

Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain: 

a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria. 

                                                
50 Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S,H., M.A., Sri Mamuji, S.H., M.L.L., Penelitian Hukum 

Normatif, Rajawali Press 1994, Jakarta, hlm 12.  
51 Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S,H., M.S., LL.M., Penelitian Hukum, Kencana 

Prenada Media Group 2005, Jakarta, hlm 142. 
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b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

d) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari 

publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, seperi buku-buku, 

jurnal,52 dan hasil penelitian atau keterangan dari sarjana hukum terdahulu, serta 

berita-berita dari surat kabar atau majalah bila diperlukan. 

c. Bahan hukum Tersier 

Bahan hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memeberikan 

informasi tentang bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier 

diperoleh dari ensiklopedia dan kamus-kamus. 

2. Pengumpulan Data dan atau Bahan Hukum 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara: 

a. Studi dokumen, yakni menelaah terhadap dokumen resmi beruapa peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan jaminan hak tanggungan.. 

b. Studi Pustaka, yakni menelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, 

dan laporan yang berhubungan atau berkenaan dengan jaminan hak 

tanggungan. 

 

                                                
52 Ibid. 
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3. Metode Pendekatan 

   Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang 

(statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

diteliliti.53 Penelitian ini fokus pada pengkajian dokumen perundang-undang atau 

regulasi, dan didukung dengan kepustakaan untuk menelaah teoti-teori atau 

pandangan para ahli yang berkolerasi dan relevan dengan permasalahan yang akan 

dianalisis.   

4. Analisis Data 

   Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. 

Data yang diperoleh dikelompokan, kemudian data tersebut dibenturkan dengan 

permasalahan hukum yang sedang diteliti untuk diurai sehingga diperoleh 

gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya, guna menjawab 

permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
53 Ibid, hlm 93. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT PERBANKAN, HUKUM 

JAMINAN, HAK TANGGUNGAN, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, 

DAN PUTUSAN PENGADILAN 

A. Kredit Perbankan dan Pembiayaan Syariah 

Pengertian kredit. 

Dilihat dari segi bahasa, kredit memiliki arti kepercayaan, bahwa apabila 

seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka 

telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. 54  Menurut Hasanuddin 

Rahman, maksud dari kepercayaan di sini, yaitu setiap pelepasan suatu kredit 

dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank, bahwa kredit tersebut akan dapat 

dibayar kembali oleh debitor sesuai dengan jangka waktu yang telah 

diperjanjikan.55 

Bila merujuk pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perbankan, dijelaskan bahwa, “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 tertentu dengan 

pemberian bunga.” 

                                                
54 Hasanuddin, op. cit., hlm 105. 
55 Ibid, hlm 107.  
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Pengertian kredit tersebut tidak hanya terdapat dalam Pasal 1 angka 11 UU 

Nomor 10 Tahun 1998, namun juga di dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank 

Umum; pada Pasal 1 Angka 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 

Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan Pasal 1 Angka 3 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 Tentang Prinsip Kehati-hatian 

dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank dari Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional. 

Pengertian Pembiayaan Syariah. 

Menurut Pasal 1 angka 12 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 

bahwa “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.” 

Unsur-unsur. 

Unsur-Unsur dari Kredit atau Pembiayaan itu sendiri terdiri dari 4 (empat) 

unsur, yaitu:56 

a. “Kepercayaan, 

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, 

baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya 

kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 

b. Tenggang Waktu,  

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam 

unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, maksudnya 

                                                
56 Djumhana, loc. cit., hlm 478.  
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uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima 

pada masa yang akan datang. 

c. Degree of Risk, 

Yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka 

waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi 

yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan, semakin 

tinggi pula tingkat risikonya karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk 

menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan 

yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur 

risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam 

pemberian kredit.  

d. Prestasi, 

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi 

juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi 

modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit 

yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpaidalam praktik.” 

Pada dasarnya setiap orang wajib memenuhi janjinya meruapakan asas 

moral yang oleh pembentuk undang-undang dikuatkan sebagai norma hukum.57 

Namun tidak mudah untuk mengetahui apakah orang yang mengajukan 

permohonan kredit atau membeli barang secara kredit itu adalah orang yang dapat 

dipercaya, untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk 

memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbangkan menggunakan instrumen 

analisa yang dikenal dengan The Five of Credit atau 5 (lima) C atau 6 (enam) C, 

yaitu:58 

1. Character (watak),  

2. Capital (modal), 

3. Capacity (kemampuan), 

4. Collateral (jaminan), dan 

                                                
57 Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, 

Alumni 1997, Bandung, hlm 85. 
58 Sutarno, loc. cit., hlm 92. 
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5. Condition of Economy (kondisi ekonomi). 

Jenis kredit sendiri ada pelbagai macam. Ada jenis kredit menurut 

Kelembagaan-nya; Jangka Waktu-nya; Penggunaannya; Keterikatannya dengan 

Dokumen; menurut Aktivitas Perputaran Usaha dan terakhir menurut Jaminannya. 

Jenis kredit menurut jaminannya terbagi atas dua bentuk, yaitu kredit tanpa jaminan 

atau kredit blanko (unsecured loan) dan kredit dengan jaminan (secured loan).59 

Kredit tanpa jaminan ini adalah pemberian kredit tanpa jaminan materil 

(agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar 

yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi 

perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya. Namun, kredit tanpa jaminan 

mengandung lebih besar resiko, sehingga berlaku bahwa semua harta kekayaan 

debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun 

yang akan ada  kemudian, seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran 

hutang.60 

Sedangkan kredit dengan jaminan diberikan kepada debitor selain didasarkan 

adanya keyakinan atas kemampuan debitor, juga disandarkan pada adanya agunan 

atau jaminan yang berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan, misalnya, 

berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi, dan sebagainya.61 

 

 

 

                                                
59 Ibid, hlm 497. 
60 Ibid. 
61 Ibid, hlm 498. 
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B. Jaminan Hak Tanggungan 

Pengertian Jaminan 

Jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, maka jaminan 

dapat diartikan sebagai tanggungan.62 Menurut H. Salim HS., jaminan merupakan 

terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie yang secara umum 

mencakup cara-cara kreditor untuk menjamin pemenuhan tagihannya, di samping 

pertanggungan jawab umum debitor terhadap barang-barangnya.63 KUH Perdata 

juga telah memberikan pengertian mengenai jaminan, yakni dalam Pasal 1131 

“segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah 

ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan 

debitor itu.”  

Pada Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang 

Pokok-Pokok Perbankan menyebutkan agunan adalah jaminan tambahan yang 

diserahkan nasabah (debitor) kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas 

kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dapat dilihat bahwa jaminan 

atau agunan merupakan perjanjian atau perikatan accesoir. 64  Adapun perikatan 

tambahan (accessoir, ancillary) merupakan perikatan yang mengikuti perikatan 

pokok.65 Perjanjian pokok adalah perjanjian yang mendasari atau mengakibatkan 

dibuatnya perjanjian lain.66 Perjanjian pokok itu salah satunya adalah perjanjian 

hutang-piutang atau perjanjian kredit.  

                                                
62 Rustam, op. cit., hlm 41.  
63 Ibid, hlm 42. 
64 Ibid.  
65 Ridwan Khairady, Hukum Kontrak Indonesia, FH UII Press 2013, Yogyakarta, hlm 45.   
66 M. Bahsan, op. cit., hlm 133.   
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Hubungan hutang-piutang antara debitor dan kreditor sering disertai dengan 

jaminan. Jaminan itu dapat berupa benda dan dapat pula berupa benda dan dapat 

pula berupa orang.67 Dengan adanya benda jaminan, kreditor mempunyai hak atas 

benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitor tidak membayar 

hutangnya.68  

1. Hukum Jaminan 

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan zakerheidesstelling, 

zakerheidsrechten atau security of law.69 Keputusan Seminar Hukum Jaminan yang 

diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman 

bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tanggal 9 – 11 

Oktober 1978 di Yogyakarta menyimpulkan, bahwa istilah “hukum jaminan” 

meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan.70 Berdasarkan kesimpulan itu, 

pengertian hukum jaminan memberikan bentang lingkup dari istilah hukum 

jaminan, yaitu meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan.71  

Sedangkan hukum jaminan memiliki pengertian yang berbeda. Menurut M. 

Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau 

berkaitan dengan penjaminan dalam rangka hutang-piutang yang terdapat dalam 

pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.72 

                                                
67 Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti 1990, 

Bandung, hlm 170.   
68 Ibid. 
69 Dr. Djoko Imbawani Atmadjaja, S.H., M.H., Hukum Perdata, Setara Press 2016, 

Malang, hlm 43. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
72 M. Bahsan, op. cit., hlm 3. 
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Unsur-unsur hukum jaminan menurut Salim adalah:73 

1) Adanya kaidah hukum.  

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menadi dua 

macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum 

jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah-

kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, 

traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak 

tertulis adalah kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan 

berkembang dalam masyarakat. Hal ini terlihat pada gadai tanah dalam 

masyarakat yang dilakukan secara lisan. 

2) Adanya pihak yang memberikan jaminan dan yang menerima jaminan. 

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang 

menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Pihak yang 

bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum 

yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang ini lazim disebut dengan 

debitor. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang 

menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Pihak yang bertindak 

sebagai penerima jaminan adalah orang atau badan hukum. Badan 

hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa 

lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non-bank. 

 

 

                                                
73 Djoko, op. cit., hlm 44. 
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3) Adanya jaminan.  

Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditor adalah 

jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan 

yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak 

dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan non-

kebendaaan. 

4) Adanya transaksi hutang-piutang (kredit). 

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan 

untuk mendapatkan fasilitas kredit (pinjaman) dari bank atau lembaga 

keuangan non-bank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang 

berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan non-

bank percaya bahawa debitor sanggup untuk mengembalikan pokok 

jaminan dan bunganya. Begitu juga debitor percaya bahwa bank atau 

lembaga keuangan non-bank dapat memberikan kredit kepadanya. 

1. Asas-asas Hukum Jaminan 

Asas-asas hukum jaminan maupun kebendaan yang umum dijabarkan antara 

lain, yaitu:74 

1) Asas Publicitet, yaitu bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia 

dan hipotek harus didaftarkan. Hal ini dimaksudkan agar pihak ketiga 

mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan 

jaminan. 

                                                
74 Rustam, op. cit., hlm 43. 
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2) Asas Specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek 

hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah 

terdaftar atas orang tertentu. 

3) Asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak 

dapatdibaginya hak tanggungan, hak fidusia,  hipotek dan hak gadai 

walaupun telah dilakukan pembayaran sebagaian. 

4) Asas inbezittstelling yaitu barang jaminan  (gadai) harus berada pada 

penerima gadai. 

5) Asas horizontal yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. 

Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah Negara 

maupun tanah milik. 

2. Ketentuan Hukum Jaminan 

Ketentuan hukum tentang jaminan dapat ditemukan dalam buku II 

KUH Perdata yang mengatur tentang hukum kebendaan. Pada prinsipnya 

hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan, sebab dalam buku 

II KUH Perdata diatur megenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-

hak kebendaan, baik yang yang memberikan kenikmatan dan jaminan.75 

Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 ayat (1) 

UU Perbankan yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau 

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan 

                                                
75 Ibid. 
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serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi hutangnya atau 

mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan.76 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur jaminan dijadikan landasan atau 

acuan bagi pihak terkait dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya kepada 

kreditor dan debitor dalam perjanjian kredit. Pengaturan tersebut dapat 

membuat para pihak menjadi tertib hukum  dan memberikan jaminan akan 

kepastian hukum yang diharapkan melindungi kedua belah pihak.77 

3. Fungsi Jaminan 

Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian-pengertian sebelumnya, 

jaminan adalah suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, berupa 

benda tertentu yang diserahkan debitor kepada kreditor sebagai akibat dari 

perjanjian hutang piutang atau perjanjian lain yang dibuatnya. Benda tertentu 

itu diserahkan debitor kepada kreditor sebagai tanggungan atas pinjaman atau 

fasilitas kredit yang telah diberikan kreditor kepada debitor, sampai debitor 

melunasi pinjamannya tersebut.78 

Pengertian jaminan tersebut menunjukan bahwa jaminan diberikan 

untuk melindungi kepentingan kreditor, yaitu untuk menjamin dana yang telah 

dikeluarkan oleh kreditor dalam suatu perikatan yang dilakukan dengan debitor 

akan diterimanya kembali. Jaminan memberikan kepastian hukum kepada 

kreditor, bahwa debitor akan mengembalikan dana yang telah diterimanya 

sesuai dengan perjanjian pengikatan jaminan.79 

                                                
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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Hukum mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan 

yang secara khusus diperjanjikan dengan hak-hak istimewa seperti hak 

tangguangn, fidusia, gadai, maupun cessie piutang, kreditor yang memegang 

hak tersebut memiliki hak utama untuk mendapatkan pembayaran kredit 

seluruhnya dari hasil penjualan benda jaminan.80 Apabila terdapat kelebihan 

dalam penjualan benda jaminan tersebut dapat diberikan kepada kreditor lain.81 

2. Jaminan Kebendaan 

 Jaminan adalah solusi untuk menghindari terjadinya resiko atau kelemahan yang 

ada pada jaminan umum, jaminan khusus akan membebani piutang yang dimiliki 

kreditor dengan menggunakan hak jaminan yang bersifat khusus (Riky Rustam 

2017:73). 

Pada umumnya, jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit, hutang 

piutang atau pembiayaan adalah jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan 

kebendaan adalah jaminan berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai 

hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, 

selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.82  

J. Satrio juga mengemukakan bahwa jaminan yang bersifat kebendaan 

berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitor yang dapat dipertahankan 

pada setiap orang. Jaminan ini mempnyai ciri-ciri:83 

1) Mempunyai hubungan langsung atas bendannya; 

                                                
80 Ibid, hlm 46.  
81 Ibid. 
82 Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, 

Kencana 2008, Jakarta, hlm 176. 
83 Rustam, op. cit., hlm 52.  
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2) Dapat dipertahankan kepada siapapun; 

3) Selalu mengikuti bendanya (droit de suite); 

4) Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; dan 

5) Dapat diperalihkan kepada orang lain. 

3. Konsep Jaminan Kebendaan Menurut Hukum Islam 

Q.S. Al Baqarah ayat 283, yaitu: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah 

tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka 

sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”.84 

Jaminan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-rahn. Al-rahn dalam 

bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu, yang didasari dari bahsa Arab 

rahinulma’u yang artinya apabila tidak mengalir dan kata rahinatul ni’mah yang 

bermakna nikmat yang tidak putus.85 Menurut Sayyid As-Sabiq, al-rahn menurut 

syara’ memiliki arti menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam 

pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil 

seluruh/sebagian hutang dari barang tersebut.86 

                                                
84 Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum., Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.,  Hukum 

Jaminan Dalam Praktek Perbankan Syariah, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY  2009, 

Yogyakarta, hlm 4.     
85 Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum., Hukum Jaminan Syariah Implementasinya dalam 

Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press 2017, Yogyakarta, hlm 89.    
86 Ibid. 
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Muhammad Syafi’i Antonio meyatakan bahwa definisi al-rahn adalah 

menahan salah satu harta milik nasabah (rahin) sebagai barang jaminan (marhun) 

atas hutang/pinjaman (marhunbih) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki 

nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai 

(murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 

sebagian piutangnya.87  

4. Hak Tanggungan 

Pengertian Hak Tanggungan 

Istilah hak tanggungan diambil dari istilah lembaga jaminan di dalam 

hukum adat. Pada Hukum Adat istilah hak tanggungan dikenal di daerah Jawa 

Barat, juga di beberapa daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, dikenal juga dengan 

sebutan jonggolan atau istilah ajeran, yaitu merupakan lembaga jaminan dalam 

hukum adat yang objeknya biasa berupa tanah atau rumah (Djuhaendah Hasan, 

1997:353).88 

Istilah hak tanggungan yang berasal dari hukum adat tersebut, melalui 

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) ditingkat menjadi istilah lembaga hak 

jaminan dalam sistem hukum nasional, dan hak tanggungan sebagai lembaga hak 

jaminan bagi tanah tersebutmenjadi pengganti hipotek dari KUH Perdata.89  

Hak tanggungan sebagai Hak jaminan atas tanah adalah hak yang ada pada 

kreditor.90 Hak tersebut memberi wewenang kepada kreditor untuk menjual tanah 

                                                
87 Ibid, hlm 90.  
88 Rachmadi Usman, S.H., M.H., Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika 2008, 

Jakarta, hlm 329. 
89 Ibid. 
90 Rustam, op. cit., hlm 183. 
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yang secara khusus ditunjuk sebagai jaminan dan mengambil pelunasan 

piutangnya.91 Pelunasan tersebut dari hasil penjualan objek jaminan jika debitor 

cidera janji atau wanprestasi.92  

Hak Tangungan adalah hak yang menjamin pemegang hak tanggungan 

untuk mendapat pelunasan hutang yang diambil dari nilai (waarde) benda-benda 

tertentu yang dibebani dengan hak tanggungan dengan cara melalui pelelangan 

umum atau secara sukarela.93 

Definisi hak tanggungan juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak 

Tanggungan dan berdasarkan UUPA. Ada beberapa unsur pokok dari hak 

tanggungan yang termuat di dalam definisi tersebut, yaitu:94 

(1) “Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan.   

(2) Hak Tanggunngan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang. 

(3) Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai UUPA. 

(4) Hak Tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, 

tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan 

satu kesatuan dengan tanah itu. 

(5) Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu. 

(6) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 

terhadap kreditor-kreditor lain.” 

Lahirnya hak tanggungan diatur dalam UU Hak Tanggungan dan 

merupakan pengganti dari hak jaminan atas tanah yang sebelumnya menggunakan 

hypotheek. 95  Diundangkannya hak tanggungan merupakan upaya untuk 

menyediakan suatu lembaga jamian yang kuat atas tanah.96 

                                                
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi 

Hukum Jaminan, Mandar Maju 2004, Bandung, hlm 52. 
94 Sjahdeini, op. cit., hlm 11. 
95 Rustam, op. cit., hlm 185. 
96 Ibid. 
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Berlakunya hak tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah 

dilandaskan kepada beberapa asas, asas-asas hak tanggungan itu tersebar dan diatur 

di pelbagai pasal dalam UU Hak Tanggungan sebagai berikut:97  

(1) “Memeberikan kedudukan yang diutamakan  (droit de preferent) kepada 

kreditor, bahwa kreditor pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk 

didahulukan dalam mendapatkan pelunasan atas piutang-piutangnya 

daripada kreditor-kreditor lainnya atas hasil penjualan benda yang dibebani 

hak tanggungan. Sebagaimana yang diatur Pasal 1 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) 

dan Penjelasan Angka 4 UU Hak Tanggungan. 

(2) Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi. Suatu objek hak tangungan dapat 

dibebani dengan lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan 

lebih dari satu hutang (Pasal 5 ayat (1) UU Hak Tamggumgan), namun hak 

tanggungan tersebut tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) 

UU Hak Tanggungan yang menentukan bahwa “hak tanggungan 

mempunyai sifat tidak dapa dibagi-bagi, kecuali diperjanjikan dalam APHT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).98 

(3) Asas spesialitas, hak tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah 

tertentu. 99  Asas ini menghendaki bahwa hak Tanggungan hanya dapat 

dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik.100 Pasal 11 ayat (1) 

huruf e menentukan bahwa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

wajib dicantumkan uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.”101 

Penunjukan suatu objek tanah untuk menjadi jaminan juga didahulu dengan 

perjanjian.  Perjanjian hak tanggungan bukan perjanjian yang berdiri sendiri.102 

Keberadaanya adalah karena adanya perjanjian induk (pokok), yaitu perjanjian 

hutang-piutang yang menimbulkan hutang yang dijamin sebagaimana bunyi 

ketentuan butir 8 Penjelasan Umum, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UU 

Hak Tanggungan.103 

                                                
97 Ibid, hlm 186. 
98 Ibid. 
99 Dr. Henny Tanuwidjaja, S.H., Sp.N., Pranata Hukum Jaminan Hutang dan Sejarah 

Lembaga Hukum Notariat, Refika Aditama 2012, Bandung, hlm 23. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
102 Rustam, loc. cit., hlm 188.  
103 Ibid. 
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Objek yang dapat dibebani hak tanggungan pada dasarnya dibebankan pada 

hak atas tanah yang meliputi:104 

(1) Hak Milik; 

(2) Hak Guna Usaha; 

(3) Hak Guna Bangunan. 

Ketiga objek tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 25, 3, dan 39 UUPA. 

Didalam praktik perbankan dan lemabaga pembiayaan lainnya, tanah dengan Hak 

Pakai seringkali dijadikan agunan kredit.105 Walau tidak diatur dalam UUPA, tanah 

atas Hak Pakai digunakan sebagai agunan telah diakomodir UU Hak Tanggungan, 

akan tetapi hanya Hak Pakai atas tanah negara saja yang dapat dibebani dengan hak 

tanggungan.106 

a. Pemberi Hak Tanggungan dan Pemegang Hak Tanggungan 

Subjek dalam hak tanggungan, Pasal 8 dan Pasal 9 UU Hak Tanggungan 

menentukan bahwa subjek hak tangggungan terdiri dari dua pihak, yaitu Pemberi 

Hak Tanggungan dan Pemegang Hak Tanggungan.107 Atau dengan kata lain 

disebut Debitor dan Kreditor. 

a) Pemberi Hak Tanggungan 

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU Hak Tanggungan, “Pemberi hak 

tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai 

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan 

yang bersangkutan.” Pasal 8 ayat (2), “Kewenangan untuk melakukan perbuatan 

                                                
104 Djumhana, op. cit., hlm 531. 
105 Sjahdeini, op. cit., hlm 57. 
106 Ibid, hlm 58. 
107 Rustam, op. cit., hlm 191. 
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hukum terhadap obyek hak tanggngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan 

dilakukan.” 

Kewenangan melakukan perbuatan hukum (handelingbekwaamheid) dan 

wewenang menguasai (beschikkingsbevoegdheid). 108  Di dalam hukum 

kebendaan terdapat abagium “asas nemo plus in alium transfere potestquam ipse 

habet”artinya seseorang tidak baerhak memindahkan sesuatu yang lebih besar 

dari hak yang dimilikinya. 109  Seseorang yang menyerahkan haknya harus 

memiliki wewenang menguasai (beschikkingbevoegd) untuk mengalihkan 

haknya.110 

Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA menentukan mengenai pemberi hak 

tanggungan yang memiliki hak milik atas tanah adalah orang perorangan yang 

hanya berstatus warga negara Indonesia, dan badan hukum tertentu  yang 

ditentukan oleh pemerintah. 

PP Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum 

yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas tanahukum yang Dapat Memperoleh 

Hak Milik atas Tanah. Badan-badan hukum yang dimaksud, yaitu: 

1) “Bank-bank yang didirikan oleh negara. 

2) Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian. 

3) Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria 

setelah mendengan Menteri Agama. 

4) Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria 

setelah mendengar Menteri Sosial.” 

  

                                                
108 Mariam op. cit.,, hlm 48. 
109 Ibid, hlm 49. 
110 Ibid. 
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 Selain empat badan hukum di atas, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 

2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ada badan hukum 

baru yang dapat memperoleh hak milik, yaitu Badan hukum khusus Kasultanan 

dan Kadipaten Pakualaman Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b) Kewajiban Pemberi Hak Tanggungan. 

Kewajiban pemberi hak tanggungan adalah sebaga berikut:111 

1) Hutangnya wajib dibayar. 

2) Sebagai jaminan pembayaran, debitor menyerahkan benda tertentu untuk 

dibebani dengan hak tanggungan yang jika pemberi hak tanggungan 

ingkat janji benda itu dapat dijual sebagai pelunasan hutangnya. 

3) Benda yang diperuntukkan sebagai hak tanggungan sudah ada, pada saat 

pendaftaran. 

c) Pemegang Hak Tanggungan. 

Pemegang hak tanggungan adalah orang atau pihak yang menerima hak 

tanggungan sebagai jaminan dari piutang yang diberikannya, yaitu orang 

perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang 

berpiutang.112 Pengertian tersebut di dasari dari Pasal 9 UU Hak Tanggungan 

yang menyebutkan, bahwa “pemegang hak tanggungan adalah orang 

perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang 

berpiutang.” 

                                                
111 Ibid, hlm 51. 
112 Ibid, hlm 51. 
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Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan menyebutkan pada intinya, 

bahwa badan hukum sebagai pemegang hak tanggungan dapat juga badan 

hukum asing, baik yang berkedudukan di Indonesia ataupun di luar negeri, 

sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan 

pembangunan di wilayah Negara Republik Indonesia.113  

Demikian yang dapat menjadi pemegang hak tanggungan adalah orang-

perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau 

badan-badan hukum Indonesia, maupun badan-badan hukum asing yang 

memberikan pinjaman kepada orang atau badan hukum yang berhutang.114 

d) Hak Pemegang Hak Tanggungan. 

Mariam menjelaskan bahwa ada 5 (lima) hak dari pemegang hak 

tanggungan, yaitu:115 

(1) Hak pemegang hak tanggungan menjual obyek hak tanggungan atas 

kekuasaaan sendiri (Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e) UU Hak 

Tanggungan tanpa perlu mendapat persetujuan dari debitor. 

(2) Pemegang hak tanggungan dapat memperoleh  pelunasan dengan hak 

mendahulu dari hasil penjualan obyek hak tanggungan (Pasal 20 ayat 

(1) huruf a UU Hak Tanggungan jo. Pasal 1133, 1134 KUH Perdata). 

(3) Pemegang hak tanggungan mempunyai hak separatis atas obyek hak 

tanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit (Pasal 21 UU Hak 

Tanggungan). 

(4) Pemegang hak tanggungan pertama berhak mengadakan janji tidak ada 

pembersihan atas obyek hak tanggungan (Pasal 11 ayat (2) huruf f UU 

Hak Tanggungan). 

(5) Hak pemegang hak tanggungan berwenang melakukan parate eksekusi. 

 

 

 

                                                
113 Rustam, op. cit., hlm 193. 
114 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni 2010, 

Bandung, hlm 166. 
115 Mariam op. cit.,, hlm 53. 
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e) Hak dan Kewajiban Kreditor & Debitor  

1) Hak dan Kewajiban Kreditor. 

Hak Kreditor : 

Mariam menjelaskan bahwa ada 5 (lima) hak dari pemegang hak 

tanggungan (kreditor), yaitu:116 

i. “Hak pemegang hak tanggungan menjual obyek hak tanggungan atas 

kekuasaaan sendiri (Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e) UU Hak 

Tanggungan tanpa perlu mendapat persetujuan dari debitor. 

ii. Pemegang hak tanggungan dapat memperoleh  pelunasan dengan hak 

mendahulu dari hasil penjualan obyek hak tanggungan (Pasal 20 ayat 

(1) huruf a UU Hak Tanggungan jo. Pasal 1133, 1134 KUH Perdata). 

iii. Pemegang hak tanggungan mempunyai hak separatis atas obyek hak 

tanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit (Pasal 21 UU Hak 

Tanggungan). 

iv. Pemegang hak tanggungan pertama berhak mengadakan janji tidak ada 

pembersihan atas obyek hak tanggungan (Pasal 11 ayat (2) huruf f UU 

Hak Tanggungan). 

v. Hak pemegang hak tanggungan berwenang melakukan parate 

eksekusi.” 

 

Kewajiban Kreditor:117 

i. “Menyerahkan piutang yang diperjanjikan kepada kreditor. 

ii. Mendaftarkan hak tanggungan. 

iii. Memberikan pernyataan tertulis dan/atau bukti atas pelunasan hutang 

atau hapusnya piutang kepada debitor agar dapat dilakukan pencoretan 

(roya) terhadap hak tanggungan.  

iv. Menjamin bahwa jaminan hak tanggungan tidak akan disalahgunakan 

dan digunakan sesuai dengan perjanjian.  

v. Mengembalikan sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak tanggungan 

jika hutang telah dilunasi.” 

 

2) Hak dan Kewajiban Debitor. 

Hak Debitor.118 

i. “Menerima pinjaman hutang atau uang.  

                                                
116 Ibid, hlm 53. 
117 Rustam, op. cit., hlm 200. 
118 Ibid, hlm 201. 
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ii. Mendapatkan kepastian bahwa kreditor tidak akan menyalah gunakan 

sertifikat hak tanggungan yang dimilikinya.  

iii. Melakukan pencoretan (roya) atas hak tanggungan ketika hutang telah 

dilunasi.  

iv. Memperoleh pengembalian objek hak tanggungan ketika hutang telah 

lunas.” 

 

Kewajiban pemberi (debitor) hak tanggungan adalah sebaga berikut:119 

i. “Hutangnya wajib dibayar. 

ii. Sebagai jaminan pembayaran, debitor menyerahkan benda tertentu 

untuk dibebani dengan hak tanggungan yang jika pemberi hak 

tanggungan ingkat janji benda itu dapat dijual sebagai pelunasan 

hutangnya.  

iii. Benda yang diperuntukkan sebagai hak tanggungan sudah ada, pada 

saat pendaftaran.” 

b. Kreditor Separatis Kreditor Separatis 

Hukum jaminan mengenal istilah  “kreditor separatis”, dikatakan 

“separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor tersebut 

memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual 

sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta 

pailit pada umumnya (Meuwissen, 1994:99).120 Setiawan, hak separatis adalah 

“hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan, 

bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak 

agunan) tidak termasuk harta pailit” (Setiawan, 1997:131).121 

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan 

yang dapat bertindak sendiri, golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan 

                                                
119 Ibid, hlm 51. 
120 Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H.., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Hak 

Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, Sinar Grafika 2010, 

Jakarta Timur, hlm 92.   
121 Ibid, hlm 93. 
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pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat 

dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor (Ellijana, makalah dalam 

seminar UU Kepailitan1998).122 

c. Lahir dan Berakhirnya Hak Tanggungan 

a) Lahirnya Hak Tanggungan. 

Pasal 13 ayat (1) UU Hak Tanggungan, membebankan Hak Tanggungan 

wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pada Pasal 13 ayat (5) jo. ayat (4) 

UU Hak Tanggungan juga dinyatakan bahwa hak tanggungan tersebut lahir pada 

hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan, lengkap surat-surat yang diperlukan 

bagi pendaftarnya.123 Jadi, hak tanggungan itu lahir dan baru mengikat setelah 

dilakukan pendaftaran, karena bila tidak dilakukan pendaftaran itu pembebanan 

hak tanggungan tersebut tidak diketahui oleh umum, dan tidak mempunyai 

kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.124 

b) Berakhirnya Hak Tanggungan. 

Pasal 18 ayat (1) UU Hak Tanggungan dinyatakan bahwa hak 

tanggungan berakhir atau hapus karena beberapa hal, yaitu Pertama, karena 

hapusnya hutang yang dijaminan dengan hak tanggungan sebagai hak accesoir 

menjadi hapus. Hal ini terjadi karena adanya hak tanggungan tersebut adalah 

untuk menjamin pelunasan dari hutang debitor yang menjadi perjanjian 

pokoknya. Hapusnya hutang tersebut juga mengakibatkan hapusnya hak 

                                                
122 Ibid, hlm 97. 
123 Adrian Sutedi, S.H., M.H.., Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika 2010, Jakarta 

Timur, hlm 79.   
124 Ibid. 
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tanggungan. Hak tanggungan akan hapus karena hapusnya hutang yang dijamin 

dengan hak tanggungan, dilepaskannya hak tanggungan—oleh pemegang hak 

tanggungan—dengan pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya hak 

tanggungan kepada pemberi hak tanggungan.Setelah hak tanggungan hapus, 

Kantor Pertanahan mencoret catatan hak tanggungan tersebut pada buku tanah 

hak atas tanah dan sertifikatnya. Sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan 

ditarik dan bersama-sama buku tanah hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku 

lagi oleh Kantor Pertanahan.125 

Kedua, dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak 

tanggungan. Hapusnya hak tanggungan karena dilepaskannya oleh pemegang 

hak tanggungan dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai hal 

dilepaskannya hak tanggungan kepada pembeberi hak tanggungan.126 

Ketiga, Pembersihan hak tanggungan berdasarkan suatu penetapan 

peringkat oleh Pengadilan Negeri. Hak tanggngan karena pembersihan hak 

tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, 

terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak 

tanggungan tersebut agar tanah yang dibelinya dibersihkan dari beban hak 

tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUHT. Ketentuan ini diadakan 

dalam rangka melindungi kepentingan pembeli objek hak tanggungan, agar 

benda yang dibeli terbebas dari hak tanggungan yang semula membebani tanah 

                                                
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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tersebut, jika harga pembelian tidak mencukupi untuk melunasi hutangyang 

dijaminan.127  

Keempat, Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.  

Hapusnya hak atas tanah ini tidak menyebabkan hapusnya pula hutang yang 

dijamin pelunasannya oleh debitor. Sebagai konsekuensinya, pemegang hak 

tanggungan berubah kedudukannya dari kreditor preferen menjadi kreditor 

konkuren. Bahkan kreditor yang demikian tidak memiliki hak jaminan yang kuat 

dan kepastian hukum akan dilunasinya hutang debitor, karena hak 

tanggungannya hapus dikarenakan hapusnya hak atas tanah yang dibebani 

dengan hak tanggungan tersebut.128 

Hapusnya hak atas tanah tersebut, dengan demikian tanahnya kembali 

dalam kekuasaan negara. Kemungkinan-kemungkinan hapusnya hak atas tanah 

itu dapat disebabkan oleh: 

i. “Jangka waktunya berakhir, kecuali hak atas tanah yang dijadikan objek 

hak tanggungan diperpanjang sebelum berakhir jangka waktunya. Hak 

tanggungan mana tetap melekat pada hak atas tanah yang bersangkutan; 

ii. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir; 

iii. Karena suatu syarat batal dipenuhi; 

iv. Dicabut untuk kepentingan umum; 

v. Tanahnya musnah; 

vi. Dilepaskannya dengan sukarela oleh yang mempunya hak 

tanggungan.”129 

Selanjutnya, pada Pasal 19 UU Hak Tanggungan juga memberikan 

penjelasan mengenai hapusnya suatu hak tanggungan, yaitu karena: 

(1) “Pembeli obyek Hak Tanggungan, baik dalam suatu pelelangan umum 

atas perintah Ketua Pengadilan Negeri maupun dalam jual beli sukarela, 

                                                
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., Perjanjian Kredit Bank, Alumni 1978, 

Bandung, hlm 76. 
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dapat meminta kepada pemegang Hak Tanggungan agar benda yang 

dibelinya itu dibersihkan dari segala beban Hak Tanggungan yang 

melebihi harga pembelian. 

(2) Pembersihan obyek Hak Tanggungann dari beban Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pernyataan 

tertulis dari pemegang Hak Tanggungan yang berisi dilepaskannya Hak 

Tanggungan yang melebihi harga pembelian. 

(3) Apabila obyek Hak Tanggungan dibebani lebih dari satu Hak 

Tanggungan dan tidak terdapat kesepakatan di antara para pemegang 

Hak Tanggungan tersebut mengenai pembersihan obyek Hak 

Tanggungan dari beban yang melebihi harga pembeliannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pembeli benda tersebut dapat mengajukan 

permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk 

menetapkan pembersihan itu dan sekaligus menetapkan ketentuan 

mengenai pembagian hasil penjualan lelang di antara para yang 

berpiutang dan peringkat mereka menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

(4) Permohonan pembersihan obyek Hak Tanggungan dari Hak Tanggungan 

yang membebaninya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat 

dilakukan oleh pembeli benda tersebut, apabila pembelian demikian itu 

dilakukan dengan jual beli sukarela dan dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan yang bersangkutan para pihak telah dengan tegas 

memperjanjikan bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan 

dari beban Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf f.” 

5. Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan adalah Perjanjian acessoir 

Pada Pasal 1 angka 23 Undang-undang Perbankan menyebutkan agunan 

adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah (debitor) kepada bank dalam 

rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 

Dapat dilihat bahwa jaminan atau agunan merupakan perjanjian atau perikatan 

accesoir. 130  Adapun perikatan tambahan (accessoir, ancillary) merupakan 

perikatan yang mengikuti perikatan pokok.131 Perjanjian pokok adalah perjanjian 

                                                
130 Rustam, loc. cit., hlm 42. 
131 Ridwan, loc. cit., hlm 45.   
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yang mendasari atau mengakibatkan dibuatnya perjanjian lain.132 Perjanjian pokok 

yang dimaksud di sini adalah perjanjian hutang-piutang atau perjanjian kredit. 

Di Indonesia, kredit tanpa jaminan (unsecured loan) atau kredit blanko, 

menurut Undang-undang (UU)Tentang Pokok-Pokok Perbankan dilarang untuk 

diberikan oleh bank-bank,133 kepada debitor. Pasal 24 ayat  (1) UU Perbankan 

“Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga”.  

Melihat ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Perbankan tersebut, maka yang 

dugunakan adalah Kredit dengan jaminan (Secured Loan). jaminan yang diberikan 

untuk sesuatu kredit dapat terdiri atas:134  

a. “Jaminan barang (benda), baik barang tetap maupun barang tidak tetap 

(bergerak). 

b. Jaminan pribadi (borgtocht) yaitu suatu perjanjian di mana satu pihak (borg) 

menyanggupi pihak lainnya bahwa ia menjamin pembayarannya suatu 

hutang apabila si terhutang tidak menepati kewajibannya. 

c. Jaminan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar (listed) di 

bursa efek.” 

Perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut Pasal 1754 

KUH Perdata yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan 

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu 

barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 

terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari sejenis dan mutu yang 

sama pula.” 135  Perjanjian kredit sebagian dikuasai atau mirip perjanjian utang 

                                                
132 M. Bahsan, loc. cit., hlm 133.   
133 Drs. Thomas Suyatno, Drs. H.A. Chalik, Drs. Made Sukada, Akt; MA, Dra. C. Tinon 

Yunianti Ananda, Djuhaepah T. Marala, MBA., Dasar-Dasar Perkreditan edisi kedua, Gramedia 

Pustaka Utama 1991, Jakarta, hlm 28.  
134 Ibid.  
135 Sutarno, S.H., M.M., Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta 2005, 

Bandung, hlm 96. 
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seperti diatur dalam KUH Perdata, sebagian lainnya tunduk pada peraturan lain 

yaitu undang-undang perbankan.136 

Presidium Kabinet Nomor 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966 

mengharuskan perjanjian kredit dalam bentuk tertulis. Begitu pula dengan Surat 

Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa Nomor 

03/1093/UPK/KPD Tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4 (empat) yang 

berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit. Perjanjian 

kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitor sehingga 

harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk 

mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. 137 

Melihat hal tersebut, untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang 

dipercaya untuk memperoleh kredit, pada umumnya dunia perbankan 

menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan sebutan The Five of Credit 

atau 5 (lima) C atau 6 (enam) C, yaitu:138 

1) Character (watak), 

2) Capital (modal), 

3) Capacity (kemampuan), 

4) Collateral (jaminan), dan 

5) Condition of Economy (kondisi ekonomi). 

                                                
136 Ibid. 
137 Ibid, hlm 99. 
138 Ibid, hlm 92.  
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Perihal pengikatan suatu jaminan kredit, harus diperhatikan hal-hal yang 

berkenaan dengan pembedaan jaminan, yaitu:139 

1) “Jaminan pokok yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun tidak 

bergerak dan/tagihan yang langsung berhubungan dengan aktivitas 

usahanya yang dibiayai dengan kredit. 

2) Sedangkan jaminan tambahan dapat berupa: 140 

i. Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan yang dibuat secara notariel 

serta jaminan bank, 

ii. Barang-barang (benda) tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang 

tidak dijaminkan sebagai jaminan pokok, pada umumnya berupa: tanah 

dari agraria, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan surat-surat bukti 

pemilikan lainnya, harus disimpan dalam berkas khusus (map warkat 

kredit) yang disimpan di dalam khasanah tahan api.” 

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau 

pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu 

hutang.141 Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. 

Berdasarkan beberapa ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dapat 

disimpulkan bahwa jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan pada setiap skim 

perkreditan.142 

Terhadap setiap objek jaminan kredit yang diserahkan debitor dan disetujui 

bank, harus segera diikat sebagai jaminan hutang.143 Pengikatan jaminan hutang ini 

dilakukan dalam bentuk perjanjian accesoir. 144  Pada hukum perdata terdapat 

pelbagai pembedaaan perjanjian sebagaimana yang terkait dengan hukum 

                                                
139 Ibid. 
140 Ibid, hlm 77.  
141 Ibid, hlm 84. 
142 M. Bahsan, op. cit., hlm 102. 
143 M. Bahsan, op. cit., hlm 132. 
144 Ibid. 
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perikatan. Pembedaan yang kerap dikemukakan yaitu adanya perjanjian pokok dan 

perjanjian accesoir.145 

Perjanjian hak tanggungan bukan merupakan perjanjian yang bediri sendiri. 

Keberadaannya ada dikarenakan perjanjian lain yang disebut perjanjian induk.146 

Perjanjian induk bagi perjanjian hak tanggungan adalah hutang-piutang yang 

menimbulkan hutang yang dijamin, dengan kata lain, perjanjian hak tanggungan 

adalah suatu perjanjian accesoir.147 Bahwa perjanjian hak tanggungan adalah suatu 

perjanjian accesoir adalah berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 (1) UU Hak 

Tanggungan. 

Mariam Darus Badrulzaman (1983:28) menjelaskan, bahwa perjanjian 

kredit bank adalah “perjanjian pendahuluan” (voorovereenkomst) dari penyerahan 

uang, perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan 

penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya (para 

pihak). 148  Perjanjian kredit telah menentukan sendiri barang jaminan sebagai 

agunan hutang berupa barang tidak bergerak, penyitaan dapat langsung diletakkan 

terhadapnya, meskipun terbukti tergugat mempunyai barang bergerak.149  

Bila melihat perjanjian hak tanggungan tersebut, maka secara umum, 

hubungan antara kreditor dan debitor adalah perikatan. Di mana dalam perikatan 

ada dikenal istilah schuld dan haftung.150 Pada seorang debitor terdapat dua unsur, 

                                                
145 Ibid.  
146 Ibid. 
147 Ibid. 
148 Mgs. Edy Putra Tje’Aman, S.H., Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty 

1986, Yogyakarta, hlm 31.   
149 M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika 2005, Jakarta, hlm 304. 
150 Ridwan, op. cit., hlm 10.    
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antara lain schuld, yaitu hutang debitor kepada kreditor dan haftung, yaitu harta 

kekayaan debitor yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan hutang.151 Tidak 

hanya kepada debitor, jika pihak ketiga menyerahkan barangnya untuk 

dipergunakan sebagai jaminan oleh debitor kepada kreditor, walaupun dalam hal 

pihak ketiga tidak memiliki hutang kepada kreditor, ia tetap bertanggungjawab atas 

hutang debitor dengan barang, hal itu disebut Haftung dengan Schuld pada Orang 

Lain.152 

Perjanjian accesoir juga memiliki asas yang sama dengan perjanjian atau 

kontrak secara umum. Asas-asas kontrak yang dikandung Pasal 1338 KUH Perdata 

sebagai berikut:153 

(1) Asas Konsensualisme; 

(2) Asas pacta sunt servanda; 

(3) Asas kebebasan berkontrak; dan 

(4) Asas itikad baik. 

Sudikno Mertokusumo mengajukan tiga asas perjanjian yang dapat dirinci 

sebagai berikut:154 

(1) Asas Konsensualisme, yakni suatu persesuaian kehendak (berhubungan 

dengan lainnya suatu perjanjian); 

(2) Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat 

perjanjian); dan  

                                                
151 Titik Triwulan Tutik, op. cit., hlm 205. 
152 Ridwan, op. cit., hlm 12. 
153 Ibid, hlm 84. 
154 Ibid. 
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(3) Asas kebebasan berkontrak (berhubungandenganisi perjanjian). 

Menurut Ridwan, hukum perjanjian mengenal empat asas perjanjian yang 

saling kait mengkait satu dengan yang lainnya.155 

(1) Asas konsensualisme (the principle of consensualisme); 

(2) Asas kekuatan mengikatnya kontrak (the legal binding of contract); 

(3) Asas kebebasan berkontrak (the principle of freedom of contract); dan 

(4) Asas itikad baik (principle of good faith). 

Nieuwenhuis mengajukan tiga asas perjanjian yang lain, yakni:156 

(1) “Asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum 

yang mereka pilih (asas kemauan bebas); 

(2) Asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang ditimbulkan dari 

perjanjian itu yang perlu dilindungi (asas melindungi pihak beritikad baik); 

dan 

(3) Asas kausa, yaitu adanya saling ketergantungan (keterikatan) bagi suatu 

perjanjian untuk tunduk pada ketentuan hukum (rechtsregel) yang telah ada, 

walaupun ada kebebasan berkontrak.” 

 

Pada dasarnya pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh 

pemberi hak tanggungan (Nomor 7 Penjelasan UU Hak Tanggungan). Hanya 

apabila pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPAT, diperkenankan 

penggunaan SKMHT. 157  Surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh 

pemberi hak tanggungan dan harus memenuhi persyaratan mengenai muatannya, 

apabila tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa itu batal demi 

hukum yang tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pembebanan 

Hak Tanggungan. 158  Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) 

                                                
155 Ibid, hlm 85. 
156 Ibid. 
157 Ibid, hlm 81. 
158 Ibid. 
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adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan sebagai pemberi kuasa 

kepada penerima kuasa khusus untuk membebankan suatu benda dengan hak 

tanggungan.159  SKMHT wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT (Pasal 

15 UU Hak Tanggungan). 

6. Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan oleh Kreditor Sendiri 

Pada sistem hukum jaminan hutang terdapat apa yang disebut dengan 

veiling beding.160  Dimaksud dengan veiling beding adalah hak dari pemegang 

hipotek yang dengan mencantumkan janji lelang (veiling beding) dalam akta 

hipotek, memiliki parate eksekusi,  yaitu memiliki hak untuk menjalankan sendiri 

apa yang menjadi haknya tanpa perantara hakim.161  

Terhadap teori tentang hak kreditor untuk menjual sendiri objek jaminan 

hutang oleh kreditornya, beberapa teori berikut ini:162 

a. “Teori Mandat. Teori ini mengajarkan bahwa dengan adanya kewenangan 

eksekusi sendiri atas benda yang menjadi objek jaminan (dalam hal ini hak 

tanggngan), berarti bahwa pihak debitor telah memberikan kuasa (volmacht) 

kepada pemegang hipotek untuk menjalankan benda jaminan sebagai wakil 

dari pihak pemberi hipotek. 

b. Teori Eksekusi. Berbeda dengan teori mandat sebagaimana tersebut di atas, 

maka hak kreditor untuk menjual benda-benda objek jaminan hutang adalah 

berdiri seri hipotek (zelfstanding) dari pihak pemegang jaminan hutang. 

Kewenangan untuk menjual oleh pihak kreditor sendiri bukan merupakan 

kuasa dari pemberi hipotek.” 

 

  Salah satu ciri hak jaminan atas tanah yang kuat adalah mudah dan pasti 

dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji, maka dalam Pasal 14 dan 

                                                
159 Mariam op. cit., hlm 76. 
160 Dr. Munir Fuady, S.H., M.H. LL.M., Konsep Hukum Perdata, Rajawali Pers 2014, 

Jakarta, hlm 83.    
161 Ibid. 
162 Ibid. 
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Pasal 26 UU Hak Tanggungan telah ditegaskan dalam penggunaan eksekusi 

tersebut, sertifikat hak tanggungan merupakan pengganti “grosse akte 

hyphoteek”.163 Berdasarkan Pasal 20 UU Hak Tanggungan ada dua keumngkinan 

yang dapat dilakukan kreditor terhadap obyek hak tanggungan apabila debitor 

cidera janji, yaitu:164 

a. Melaksanakan parate eksekusi  (parate executie), dan  

b. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak 

tanggungan dijual melalui pelelangan umum. 

C. Cidera Janji: Wanprestasi 

1. Wanprestasi 

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap 

perikatan. 165  Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitor tidak 

memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia 

dikatakan wanprestasi (kelalaian). 166  Wanprestasi artinya tidak memenuhi 

kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban 

oleh debitor karena dua kemungkinan alasan, yaitu:167 

a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian; dan 

b. Karena keadaan memaksa (force majeure), di luar kemampuan debitor. Jadi, 

debitor tidak bersalah. 

                                                
163 Rachmadi, op. cit.,, hlm 129.   
164 Ibid, hlm 130. 
165 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk... op. cit., hlm 218.    
166 Ibid. 
167 Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti 

2014, Bandung, hlm 241. 
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Wanprestasi seorang debitor dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:168 

a. Samasekali tidak memenuhi prestasi; 

b. Tidak tunai memenuhi prestasi; 

c. Terlambat memenuhi prestasi; 

d. Keliru memenuhi prestasi. 

Selanjutnya, untuk menentukan apakah seorang debitor bersalah melakukan 

wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitor dikatakan 

sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada 3 (tiga) keadaan, 

yaitu:169 

a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

b. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; dan  

c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. 

Akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi adalah 

hukuman atau sanksi hukum berikut ini:170 

a. “Debitor diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor 

(Pasal 1243 KUH Perdata). 

b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan atau 

pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata). 

c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitor sejak 

terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata). 

d. Debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau 

pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata). 

e. Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka 

pengadilan negeri dan debitor dinyatakan bersalah.” 

                                                
168 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk... op. cit., hlm 218.  
169 Prof. Abdulkadir, 2014, op. cit., hlm 242. 
170 Ibid. 
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Apabila debitor dalam keadaan wanprestasi, kreditor dapat memilih di 

antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut Pasal 1267 BW, 

yaitu:171 

1. Pemenuhan perikatan; 

2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian; 

3. Ganti kerugian; 

4. Pembatalan perjanjian timbal balik; 

5. Pembatalan dengan ganti kerugian. 

D. Putusan Pengadilan 

Pengertian Putusan Hakim. 

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di 

Pengadilan dalam suatu perkara.172 Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg menentukan 

apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk 

mengambil keputusan yang akan dijatuhkan.173 Putusan akhir dalam suatu sengketa 

yang diputusakan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya 

mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu 

persidangan di pengadilan.174  

Sanksi hukuman ini, baik hukum acara peradata maupun hukum acara 

pidana dalam pelaksanaannya dapat dipasksakan kepada para pelanggar hak, hanya 

saja dalam hukum acara perdata hukuman berupa pemenuhan prestasi dan\atau 

                                                
171 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk... op. cit., hlm 220.  
172 Sarwono, S.H., M.Hum., Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika 

2011, Jakarta Timur, hlm 211.     
173 Yahya, op. cit.,, hlm 797.   
174 Sarwono, op. cit., hlm 211. 
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pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan 

dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa.175 

Pada persidangan hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu 

perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti-bukti yang 

akurat dan atau untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat memberikan 

putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidental dan putusan 

provisionil, yang mana dalam hukum acara perdata kesemua putusan tersebut 

disebut sebagai putusan sela saja, karena putusan ini sifatnya hanyalah sementara 

dengan maksud dan tujuan untuk mempelancar jalannya persidangan, sedangkan 

dalam praktik perbedaannya tidaklah penting.176 

Pada Hukum Acara Perdata terdapat beberapa Jenis:177 

a. Putusan Declaratoir (pernyataan) 

 Putusan Declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau 

menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang 

keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, 

putusan pemilik atas suatu benda yang sah dan lain sebagainya. 

b. Putusan Constitutief (pengaturan)  

Putusan Constitutief adalah putusan yang dapat meniadakan suatu 

lkeadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. 

Misalnya: putusan tentang perceraian , putusan yang menyatakan bahwa 

                                                
175 Ibid. 
176 Ibid. 
177 Ibid, hlm 212.  
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seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan mengenai 

suatu perkara dan lain sebagainya. 

c. Putusan Condemnatoir (menghukum) 

Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum 

pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi.  

Pada umumnya putusan Condemnatoir ini terjadi disebabkan oleh 

karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang 

bersumber pada perjanjian atau undang-undang terjadi wanprestasi dan 

perkaranya diselesaikan di pengadilan. 

Misalnya:  

a) Hukuman untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan 

rumah yang berdiri di atasnya sebagai pelunasan hutang. 

b) Hukuman untuk membayar sejumlah uang. 

c) Hukuman untuk membayar ganti rugi. 

d) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap 

barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dan lain sebagainya. 

Pada putusan Condemnatoir mempunyai kekuatan mengikat 

terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan, untuk 

memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati 

bersama, ditambah dengan bunga dan biaya-biaya persidangan dan 

eksekusi, dimana pelaksanaan eksekusi terhadapbarang-barang yang 

menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh 

panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial setempat. 
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d. Putusan Preparatoir 

Putusan Preparatoir adalah putusan sela yang dipergunakan untuk 

mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas 

pokok perkara atau putusan akhir, karena putusannya dimaksudkan untuk 

mempersiapkan putusan akhir. 

Misalnya:  

a. “Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk 

pemeriksaan saksi-saksi. 

b. Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk 

pemeriksaan saksi ahli. 

c. Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri 

dipersidangan pengadilan untuk diminta keterangan langsung 

tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya, walaupun 

tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.” 

e. Putusan Interlocutoir  

Putusan Interlocutoir adalah putusan sela yang berisi tentang 

perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-

bukti yang ada pada para pihak yang sedang berpekara dan para saksi yang 

dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan ini dapat 

mempengaruhi  putusan akhir, karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-

alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat 

keputusan akhir.  

Putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir, karena hasil dari 

pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk membuat keputusan akhir. 

Misalnya: 
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a. Pengambilan sumpah. 

b. Pemeriksaan para saksi  

c. Pemeriksaan saksi ahli.  

d. Pemeriksaan setempat dan sebagainya. 

 

f. Putusan Insidentil 

Putusan Insidentil adalah putusan sela yang berhubungan dengan 

insident atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa 

untuk sementara. 

Misalnya:  

a. Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun 

penggugat. 

b. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan 

terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.  

c. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu 

perkara (voeging, tusschenkomst, vrijwaring) dan sebagainya. 

g. Putusan Provisionil 

Putusan Provisionil adalah putusan sela yang dijatuhkan sebelum 

putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara 

menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang 

sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak.  

Misalya:  
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a. Putusan dalam perkara perceraian di mana pihak istri mohon agar 

diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama 

proses persidangan berlangsung.  

b. Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya, 

karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah 

kepada istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar 

nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya, sebelum putusan akhir 

dijatuhkan, dan lain sebagainya. 

Putusan ini dapat diberikan jika ada dugaan yang beralasan 

bahwa barang-barang bergerak yang berada di tangan tergugat, atau 

telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh tergugat tanpa 

persetujuan kreditor, atau penggugat akan digelapkan oleh tergugat 

selama dalam proses persidangan. 

h. Putusan Contradictoir 

Putusan Contradictoir adalah putusan yang menyatakan bahwa 

tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam 

persidangan dengan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak 

pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. 

Putusan ini merupakan lawan dari putusan verstek, dalam putusan 

contradictoir diberikan disebabkan oleh tergugat atau para tergugat yang 

pernah hadir dalam persidangan. Tetapi di dalam sidang-sidang berikutnya, 

tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir. Sedangakan 
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putusan verstek adalah putusan yang diberikan oleh hakim karena tergugat 

tidak pernah hadir dalam persidangan. 

Pada keputusan contradictoir, apabila pihak tergugat dalam 

tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya 

putusan tidak mengajukan upaya banding atau upaya hukum lain, maka 

keputusan contradictoir ini menjadi in kracht van gewijsde atau menjadi 

keputusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam suatu 

persidangan dan dapat dilaksanakan dengan cara paksa.  

i. Putusan Verstek atau In Absensia 

Putusan Verstek atau In Absensia adalah putusan tidak hadirnya 

tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut 

tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau 

kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan.  

Apabila dalam persidangan setelah tergugat dipanggil dengan patut 

2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir dan atau tidak memerintahkan 

wakilnya atau kuasa hukumnya yang diberikan kuasa khusus untuk itu, 

hakim dapat memberikan putusan verstek atau In Absensia (Pasal 125 ayat 

(1), Pasal 126, Pasal 127 dan Pasal 129 ayat (1) HIR jo. Pasal 149 ayat (1), 

Pasal 150 dan Pasal 151 RBg). 

Jika dalam persidangan ternyata pihak tergugat yang pernah 

diberikan putusan verstek melakukan perlawanan ditingkat banding dan 

diterima oleh hakim, namun dalam persidangan selanjutnya—dalam tingkat 

bading tersebut—ternyata juga tidak hadir, dan diberikan putusan verstek 
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untuk yang kedua kalinya, maka perlawanan pihak tergugat atas putusan 

verstek kedua tidak dapat diterima oleh hakim atau akan ditolak (Pasal 129 

ayat (5) HIR jo. Pasal 153ayat (6) Rbg). Tidak dterima atau ditolaknya 

perlawanan tergugat atas putusan verstek untuk yang kedua kalinya, maka 

upaya hkum lain bagi tergugat telah tertutup, sehingga tidak ada upaya 

hukum lain. 

j. Putusan Akhir 

Putusan akhir suatu perkara dan atau sengketa umumnya dalam 

hukum acara perdata dapat berupa: 

a) Gugatan Dikabulkan. 

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-

bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya 

(autentik) dan tidak disangkal oleh pihak tergugat, maka gugatan 

yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya. Bila gugatan 

hanya terbukti sebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh hakim 

hanya sebagian. 

b) Gugatan Ditolak. 

Gugatan ditolak disebabkan oleh bukti-bukti yang diajukan 

ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dbuktikan kebenarannya 

(keautentikannya) di dalam persidangan dan gugatannya melawan 

hak atau tidak beralasan, maka gugatan akan ditolak dan atau akan 

dinyatakan tidak dikabulkan. 

c) Gugatan Tidak Dapat Diterima. 
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Gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan dapa 

dinyatakan “tidak dapat diterima” (niet onvan kelijk veklaart) oleh 

pengadilan dengan alasan: 

1) Gugatannya tidak beralasan. 

2) Gugatannya melawan hak. 

3) Gugatannya diajukan oleh orang yang tidak berhak. 

d) Tidak Berwenang Mengadili. 

Tidak berwenang mengadili adalah bahwa dalam suatu 

gugatan yang diajukan oleh penggugat, pengadilan tidak berwenang 

mengadili suatu perkara, baik berdasarkan kompetensi relatif 

maupun kompetensi  absolut. 

Putusan hakim dalam perkara perdata merupakan sesuatu 

yang sangat diharapkan oleh para pihak yang berperkara di 

pengadilan, untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak 

dengan sebaik-baiknya dan prosesnya berjalan secara cepat.178 

1. Pembatalan atau Kebatalan 

Pada khazanah hukum kontrak, dimaksud dengan pembatalan kontrak 

pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan 

kontraktual itu dianggap tidak ada.  Adanya pembatalan kontrak, maka eksistensi 

kontrak dengan sendirinya menjadi berakhir atau terhapus.179  

                                                
178 Dr. H. Zainuddin Mappong, S.H., M.Hum., Eksekusi Putusan Serta Merta, Tunggal 

Mandiri 2014, Malang, hlm 163.   
179 Abdulkadir, 1990, op. cit., hlm 241. 
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Perkataan “batal demi hukum” dalam Pasal 1446 KUH Perdata, yang 

dimaksudkan adalah “dapat dibatalkan”.180 Pembatalan atau kebatalan perikatan 

diatur dalam Pasal 1446 dan Pasal 1449 KUH Perdata. Menurut Pasal 1446 KUH 

Perdata, perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu tidak ada 

kesepakatan atau tidak ada kecakapan mereka yang membuat adalah batal demi 

hukum181 atau kalau perikatan terjadi karena paksaan, penipuan dan kekhilafan 

maka perikatan itu dapat dibatalakan. Pasal 1449 KUH Perdata.182 

Kebatalan perikatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:183 

a. “Kebatalan mutlak, yaitu suatu kebatalan yang tidak perlu dituntut secara 

tegas. Kebatalan terjadi karena: (1) bentuknya cacat, (2) perjanjian itu 

dilarang oleh undang-undang, (3) karena bertentangan dengan kesusilaan, 

dan (4) bertentangan dengan ketertiban umum. 

b. Kebatalan relatif, yaitu suatu kebatalan yang dituntut secara tegas, dan 

biasanya diajukan oleh salah satu dari para pihak. Misalnya, wakil dari 

orang yang tidak wenang melakukan perbuatan hukum atau orang yang 

terhadapnya dilakukan kekerasan dan penipuan, atau orang yang berada 

dalam kekhilafan.”  

Sedangkan pembatalan perjanjian, dalam Pasal 1266 disebutkan syarat 

batalnya suatu perjanjian yang berbunyi:184 

1) “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang 

timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.  

2) Dalam hal demikan persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi 

pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.  

3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai 

tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.  

                                                
180 Djaja S. Meliala, S.H., Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia 2014, 

Bandung, hlm 184. 
181 Dr. Osgar S. Matompo, S.H., M.H., Moh. Hafri Harun, S.H., M.H., Pengantar Hukum 

Perdata, Setara Press 2017, Malang, hlm 103. 
182 Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., 

Prof. Dr. Heru Soepraptomo, S.H., S.E., Prof. Dr. H. Faturrahman Djamil, M.A., Taryana 

Soenandar, S.H., M.H., Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti 2001, Bandung, hlm 147. 
183 Osgar, Harun, op. cit., hlm 103.  
184 Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H., Hukum Perdata, Pustaka Setia 2017, Bandung, 

hlm 231. 
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4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan , maka hakim 

dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan 

suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu 

tidak boleh lebih dari satu bulan.” 

Pada pasal 1266 dapat disimpulkan bahwa ada tiga syarat yang harus 

dipenuhi terjadinya pembatalan perjanjian, yaitu:185  

1) “Perjanian harus bersifat timbal-balik, artinya kedua belah pihak sama-

sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, sebagaimana 

perjanjian jual-beli, sewa menyewa, dan sebagainya; 

2) Harus ada wanprestasi, apabila dalam perjanjian timbal balik salah satu 

pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya berhak menuntut 

pembatalan; 

3) Harus dengan keputusan hakim, meskipun wanprestasi dapat 

membatalkan perjanjian, namun harus dimintakan pada hakim dan hakim 

yang akan membatalkan perjanjian tersebut.” 

 

Apabila suatu perikatan dalam keadaan seperti yang terdapat dalam 

ketentuan Pasal 1449 KUH Perdata maka menimbulkan tuntutan untuk 

pembatalannya, dan akibat-akibat yang timbul dari perikatan itu dikembalikan 

kekeadaan semula, berdasarkan Pasal 1452 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, 

“pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat 

bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum 

perikatan dibuat”.  

2. Perlawanan Terhadap Sita 

  Pasal 195 ayat (6), ayat (7), serta Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R. diatur 

mengenai perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik diajukan oleh yang terkena 

seksekusi tersita maupun yang diajukan oleh pihak ketiga. Ketentuan Pasal 195 ayat 

(6) dan ayat (7) H.I.R. sebagai berikut:186  

                                                
185 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk... op. cit., hlm 230.    
186 Retnowulan,  Oeripkartawinata, 1995, op. cit., hlm 176. 
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(1) “Perlawanan terhadap sita eksekutorial; 

(2) Yang diajukan oleh yang terjena eksekusi/tersita; 

(3) Yang diakjukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik; 

(4) Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan 

eksekusi; 

(5) Adanya kewajiban dari Ketua Pengadilan mmemeriksa/memutus 

perlawanan itu untuk melapotkan atas pemeriksaan/putusan perkawa 

perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan 

eksekusi.”  

Sedang Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R. mengatur:187 

(1) “Cara mengajukan perlawanan itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; 

(2) Kepada siapa atau Ketua Pengadilan Negeri yang di mana, perkara 

perlawanan itu harus diajukan; 

(3) Adanya asas bahwa perlawanan tidak menangguhkan eksekusi; 

(4) Pengecualian terhadap asas tersebut di atas; 

(5) Kemungkinan untuk mengajukan permohonan banding.”       

3. Sita Jaminan 

Pengertian dan Tujuan Penyitaan. 

Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda), dan istilah Indonesia 

beslah tetapi bakunya ialah sita atau penyitaan.188  Hukum acara membolehkan 

dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitor atau tergugat 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv 

mengatur kebolehan penyitaan, bahkan hukum materiil sendiri 

membenarkannya.189 

Hal tersebut diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa “Pasal 1131 

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada 

maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan 

                                                
187 Ibid.  
188 Yahya Harahap, op. cit., hlm 282.   
189 Ibid. 
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debitor itu.” Namun demikian perlu diingat, penyitaan merupakan tindakan hukum 

yang bersifat eksepsional.190 Sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin 

pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari, atas barang-barang milik tergugat baik 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung 

terlebih dahulu disita, atau dengan hal lain perkataan bahwa terhadap barang-barang 

yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan 

kepada orang lain.191 

Sita jaminan terhadap barang milik tergugat diatur dalam Pasal 227 

HIR/Pasal 261 RBg. Sita jaminan ini biasanya disebut conservatoir beslag. 

Dilakukannya penyitaan ini dimaksudkan untuk menjamin dapat dilaksanakannya 

putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang 

kepada penggugat, yaitu dengan cara menjual barang-barang milik tergugat yang 

disita tersebut dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar piutang 

penggugat (kreditor).192 

 

 

 

                                                
190 Ibid. 
191 Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata 

dalam Teori dan Praktek, Prenada Media 2005, Jakarta, hlm 98. 
192 H. Riduan Syahrani, S.H., Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (edisi revisi), Citra 
Aditya Bakti 2013, Bandung, hlm 57.     
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BAB III 

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN 

DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR 

A. Akibat Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan Di Pengadilan 

Pada praktek perbankan, baik itu dalam bentuk kredit konvensional maupun 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah erdapat suatu asas “tiada kredit tanpa 

jaminan” di mana asas tersebut terdapat dalam Undang-undang (UU) Perbankan 

1967 (vide Pasal 24),193 atau disebut dengan prinsip commanditeringsverbod, yaitu 

adanya larangan bagi bank, bahwa dengan adanya pemberian kredit, bank ikut 

menanggung resiko dari usaha nasabah.194 Pentingnya suatu jaminan oleh kreditor 

(bank) atas suatu pemberian kredit, tidak lain adalah karena jaminan merupakan 

salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang 

waktu antara pelepasan dan pelunasan.195 

Jika suatu kredit dilepas tanpa agunan, maka kredit itu akan memiliki resiko 

yang sangat besar, apabila investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak 

sesuai dengan perhitungan semula, maka bank akan dirugikan sebab dana yang 

disalurkan berpeluang untuk tidak dapat dikembalikan. 196  Lain halnya jika ada 

agunan, bank akan dapat menarik kembali dana yang disalurkannya dengan 

memanfaatkan jaminan tersebut.197  

                                                
193 Ibid, hlm 35. 
194 Edy, op. cit., hlm 34. 
195 H. Budi Untung, op. cit., hlm 56.   
196 H. Budi Untung, S.H., M.M., Kredit Perbankan di Indonesia, Andi 2000, Yogyakarta, 

hlm 56.    
197 Riduan Syahrani, op. cit., hlm 57. 
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 Melihat hal itu, jaminan dalam suatu pemberian kredit adalah suatu hal 

yang musti diperhatikan, baik oleh bank maupun nasabah sebagai calon debitor. 

Maka dari itu, penandatanganan perjanjian jaminan dilakukan bersamaan pada saat 

penandatanganan perjanjian kredit.198  

Pada suatu praktik penyaluran kredit dalam dunia perbankan untuk 

mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit, 

pada umumnya dunia perbangkan menggunakan instrumen analisa yang dikenal 

dengan The Five of Credit atau 5 (lima) C atau 6 (enam) C, yaitu:199 

1) Character (watak),  

2) Capital (modal), 

3) Capacity (kemampuan), 

4) Collateral (jaminan), dan 

5) Condition of Economy (kondisi ekonomi). 

Keberadaan jaminan (collateral) diberikan kepada keditor oleh debitor 

selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitor, juga disandarkan 

pada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan, 

misalnya, berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi, dan sebagainya.200 Secara 

umum, setiap objek jaminan kredit yang diserahkan debitor dan disetujui bank, 

harus segera diikat sebagai jaminan hutang201dalam bentuk perjanjian accesoir 

(tambahan).202 Hal tersebut secara khusus juga mengatur hak tanggungan, bahwa 

                                                
198 Ibid.  
199 Sutarno, loc. cit., hlm 92. 
200 _______, loc. cit., hlm 498. 
201 M. Bahsan, loc. cit., hlm 132. 
202 Ibid. 
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perjanjian hak tanggungan bukan merupakan perjanjian yang bediri sendiri. 203 

Keberadaannya adalah karena adanya perjanjian lain yang disebut perjanjian induk 

(pokok).204   

Pengikatan ini berbeda dengan pemberian kuasa memasang hipotik oleh 

debitor—dalam hal debitor adalah pemilik dari obyek hipotik—kepada bank 

sekaligus dalam perjanjian kredit, sepanjang perjanjian kredit dibuat dengan akta 

notaris.205 Berlakunya ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Hak Tanggungan untuk 

kuasa membebankan hak tanggungan tidak lagi dapat disatukan dengan perjanjian 

kredit, tetapi harus dibuat terpisah secara khusus.206 Maka untuk itu, Pemberian 

Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT) oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 10 ayat (1) UU 

Hak Tanggungan). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 huruf e Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, “pemberian hak 

tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.” 

Perjanjian obligatoir—seperti hutang-piutang atau pemberian kredit—

termasuk perjanjian kredit yang bermula sekadar memiliki sifat relatif, sehingga 

kreditornya hanya berposisi sebagai kreditor konkuren, jika kemudian didukung 

oleh perjanjian jaminan yang memiliki sifat kebendaan, mengakibatkan kreditor 

                                                
203 Henny loc. cit., hlm 25. 
204 Ibid. 
  205 Prof. Dr. ST. Remy Sjahdeini, S.H., Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-

Ketentuan Pokok, dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (suatu kajian mengenai Undang-

undang Hak Tanggungan), Alumni 1999, Bandung, hlm 104. 
206 Ibid. 
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yang bersangkutan berubah posisi menjadi kreditor preferen dengan hak-hak yang 

lebih istimewa.207  

Pada saat melakukan suatu perjanjian kredit, bank berkedudukan sebagai 

kreditor konkuren. Di mana kreditor ini hanya dijamin dengan jaminan umum. 

Perlu diketahui, jaminan umum adalah jaminan yang sudah diatur dalam Pasal 1131 

dan Pasal 1132 Burgelijk Wetboek (BW). Walau tidak diperjanjikan oleh para 

pihak, jaminan umum tetap akan mengikat bila debitor wanprestasi.   

Namun, jaminan umum dirasa belum memberikan keamanan kepada 

kreditor, contohnya dalam praktik penyaluran suatu kredit, bank memandang perlu 

untuk meminta jaminan khusus terutama yang bersifat kebendaan 208  (zakelijk 

zekerheidsrechten). Lembaga jaminan—khusus—ini dikonstruksikan oleh 

pembentuk undang-undang untuk menjamin kemudahan pelunasan suatu 

tagihan.209 Hal tersebut lah yang menjadi alasan dibuatnya UU Hak Tanggungan 

yang berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).  

Pasal 1 ayat (1) UU Hak Tanggungan memberikan penjelasan, bahwa hak 

tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah hak 

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 

UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan 

dengan tanah, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan 

diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.210 

                                                
207 Herowati, op. cit., hlm 126. 
208 Ibid, hlm 32. 
209 Ibid, hlm 126. 
210 Rustam, op. cit., hlm 184. 
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Pembebanan jaminan khusus seperti hak tanggungan didasarkan juga pada 

Pasal 1132 KUH Perdata, bahwa barang-barang debitor menjadi jaminan bagi 

semua kreditur, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan 

piutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan 

sah untuk didahulukan. Ketentuan Pasal 1132 KUH tersebut oleh Pasal 1133 KUH 

Perdata memberikan pernyataan lebih tegas, yaitu: “ Hal untuk didahulukan di 

antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari 

hipotek”.211 

Hak jaminan—khusus—terjadi dengan cara kreditor meminta benda-benda 

tertentu milik debitor diperjanjikan sebagai jaminan atas hutang debitor, 

pembebanan benda tersebut sebagai jaminan dapat dilakukan melalui gadai, fidusia, 

hipotek, maupun hak tanggungan.212 Penyediaan atas benda obyek jaminan dalam 

perjanjian jaminan kebendaan adalah untuk kepentingan dan keuntungan kreditor 

tertentu yang telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan 

istimewa bagi kreditor tersebut.213  

Jaminan Kebendaan ini mempunyai ciri-ciri:214 

1) Mempunyai hubungan langsung atas bendannya; 

2) Dapat dipertahankan kepada siapapun; 

3) Selalu mengikuti bendanya (droit de suite); 

4) Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; dan  

                                                
211 R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya 

Pratama 2008, Jakarta, hlm 291. 
212 Rachmadi, op. cit.,, hlm 76.   
213 Herowati, op. cit., hlm 30. 
214 Rustam, loc. cit., hlm 52. 
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5) Dapat diperalihkan kepada orang lain. 

Berdasarkan ciri tersebut, dapat dilihat bahwa keuntungan bank sebagai 

kreditor atas suatu jaminan kebendaan cukup dibutuhkan dalam perjanjian kredit 

yang ia lakukan dengan seorang debitor. Adanya benda jaminan—hak tanggungan, 

bank sebagai kreditor mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan 

piutangnya apabila debitor tidak membayar hutangnya.215 

Pada asasnya pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh 

pemberi hak tanggungan.216 Apabila pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir 

dihadapan PPAT, diperkenankan penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak 

Tanggungan (SKMHT),217 ketentuan tersebut berada dalam Angka 7 Penjelasan UU 

tentang Hak Tanggungan. Untuk pembuatan SKMHT selain kepada Notaris, 

ditugaskan juga kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang keberadaannya 

sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan 

kepada pihak-pihak yang memerlukan,” SKMHT tersebut berbentuk akta otentik  

(Pasal 10 ayat (2) UU Hak Tanggungan). Surat kuasa tersebut—SKMHT—harus 

diberikan langsung oleh pemberi hak tanggungan dan harus memenuhi persyaratan 

mengenai muatannya, apabila tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat 

kuasa itu batal demi hukum yang tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan 

Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). 218  Lalu, SKMHT itu lah yang 

menjadi landasan dalam pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT). 

                                                
215 Abdulkadir, 1990, loc. cit., hlm 170. 
216 Mariam loc. cit., hlm 80. 
217 Mariam loc. cit., hlm 81. 
218 Henny loc. cit., hlm 25. 



74 
 

SHT merupakan tanda bukti adanya hak tanggungan, tentunya ia 

membuktikan sesuatu yang pada saat pembuatannya sudah ada atau dengan 

perkatan lain yang menjadi patokan pokok adalah tanggal pendaftaran atau 

pencatatannya dalam Buku Tanah Hak Tanggungan. 219  Hak Tanggungan baru 

dapat dikatakan lahir pada saat pendaftaran, seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat 

(5) UU Hak tanggungan, “Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).” 

Tanggal Buku Tanah Hak Tanggungan mempunyai peranan yang sangat 

penting, karena mempunyai pengaruh yang menentukan atas kedudukan kreditor 

pemegang hak tanggungan terhadap sesama kreditor yang lain terhadap debitor 

yang sama ( Pasal 1132 dan 1133 KUH Perdata), menentukan kedudukan kreditor 

dengan sesama kreditor preferen (Pasal 5 ayat 2 UU Hak Tanggungan), dan 

kedudukan kreditor kalau debitor jatuh pailit.220  

Penyediaan atas benda obyek jaminan dalam perjanjian jaminan 

kebendaan—seperti hak tanggungan—adalah untuk kepentingan dan keuntungan 

kreditor tertentu yang telah memintanya, sehingga memberikan hak atau kedudukan 

istimewa bagi seorang kreditor (bank).221 Maksudnya adalah, bahwa bank sebagai 

pemegang hak tanggungan mendapatkan kedudukan yang diutamakan, menunjukan 

pemegang hak tanggungan berkedudukan sebagai kreditor preferen dan dengan 

sendirinya mempunyai hak preferensi terhadap kreditor-kreditor lain (droit de 

                                                
219 Ibid. 
220 J. Satrio, S.H., Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan buku 2, 

Citra Aditya Bakti 1998, Bandung, hlm 144. 
221 Titik Triwulan Tutik, loc. cit., hlm 176. 
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preference). 222  Kedudukan sebagai kreditor preferent, berarti kreditor yang 

bersangkutan didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil eksekusi benda 

pemberi jaminan tertentu yang dalam hubungannya dengan hak tanggungan secara 

khusus diperikatkan untuk menjamin tagihan kreditor, dengan demikian kedudukan 

sebagai kreditor preferent baru memunyai perannya dalam suatu eksekusi, apabila 

harta benda debitor tidak cukup untuk memenuhi semua hutangnya (J. Satrio, 

2002:281).223 Sebagaimana yang diatur Pasal 1 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan 

Penjelasan Angka 4 UU Hak Tanggungan. 

Mariam menjelaskan bahwa ada 5 (lima) hak dari pemegang hak 

tanggungan, yaitu:224 

(1) “Hak pemegang hak tanggungan menjual obyek hak tanggungan atas 

kekuasaaan sendiri (Pasal 6 jo. Pasal 11 ayat (2) huruf e) UU Hak 

Tanggungan tanpa perlu mendapat persetujuan dari debitor. 

(2) Pemegang hak tanggungan dapat memperoleh  pelunasan dengan hak 

mendahulu dari hasil penjualan obyek hak tanggungan (Pasal 20 ayat 

(1) huruf a UU Hak Tanggungan jo. Pasal 1133, 1134 KUH Perdata). 

(3) Pemegang hak tanggungan mempunyai hak separatis atas obyek hak 

tanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit (Pasal 21 UU Hak 

Tanggungan). 

(4) Pemegang hak tanggungan pertama berhak mengadakan janji tidak ada 

pembersihan atas obyek hak tanggungan (Pasal 11 ayat (2) huruf f UU 

Hak Tanggungan). 

(5) Hak pemegang hak tanggungan berwenang melakukan parate 

eksekusi.” 

Tidak hanya berkedudukan sebagai kreditor preferen, bank sebagai kreditor 

pemegang hak tanggungan diberikan status “kreditor separatis”, dikatakan 

“separatis” yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan kreditor tersebut 

                                                
222 Rachmadi, op. cit., hlm 336. 
223 Ibid. 
224 Mariam op. cit.,, hlm 53. 
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memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti kreditor dapat menjual sendiri 

dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada 

umumnya (Meuwissen, 1994:99).225 Kreditor separatis berhak untuk melakukan 

eksekusi berdasarkan kekuasaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang 

sebagai perwujudan dari kreditor pemegang hak jaminan, 226  khususnya hak 

tanggungan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan berdasarkan 

persetujuan pemberi hak tanggungan.  

Menurut Pasal 14 ayat (2) UU Hak Tanggungan, hal yang mendasari SHT 

dapat dieksekusi sendiri oleh bank sebagai pemegang hak tanggungan apabila 

debitor tidak mampu memenuhi hutangnya adalah karena adanya irah-irah dengan 

kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG MAHA 

ESA”, di dalam SHT. Irah-irah yang dicantumkan pada SHT dimaksudkan untuk 

menegaskan  adanya kekuatan eksekutorial pada SHT, sehingga apabila debitor 

cidera janji siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan 

menggunakan lembaga parate execuite sesuai dengan peraturan Hukum Acara 

Perdata (Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) berikut penjelasan UU Hak Tanggungan).227 

Pasal 14 ayat (3) UU Hak Tanggungan juga menetukan bahwa SHT berlaku sebagai 

pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. 

 Parate execuite ini berkaitan dengan Teori Mandat, yang mengajarkan 

bahwa dengan adanya kewenangan eksekusi sendiri atas benda yang menjadi objek 

                                                
225 Ivida, Herowati., loc. cit., hlm 92.   
226 Ibid, hlm 173. 
227 Rachmadi, op. cit., hlm 118. 
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jaminan (dalam hal ini hak tanggungan), berarti bahwa pihak debitor—pemberi hak 

tanggungan—telah memberikan kuasa (volmacht) kepada pemegang hipotek untuk 

menjalankan benda jaminan sebagai wakil dari pihak pemberi hipotek.228 Selain itu,  

Teori Eksekusi, bahwa hak kreditor untuk menjual benda-benda objek jaminan 

hutang adalah berdiri seri hipotek (zelfstanding) dari pihak pemegang jaminan 

hutang. Kewenangan untuk menjual oleh pihak kreditor sendiri bukan merupakan 

kuasa dari pemberi hipotek.229  

Pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan baru terjadi apabila seorang 

debitor benar-benar cidera janji dengan tidak memenuhi pembayaran atas 

hutangnya, sesuai Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf e UU Hak Tanggungan, bank 

mempunyai kewenangan mengelola objek hak tanggungan, atau berhak menjual 

atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan tersebut.  

Namun, apabila seorang debitor sudah benar-benar dianggap memenuhi 

unsur-unsur cidera janji terhadap isi dari perjanjian hutang-piutang yang dibuatnya, 

dan saat bank hendak mengeksekusi jamianan hak tanggungan tersebut dengan 

lelang umum, pihak ketiga atau pemberi hak tanggungan tersebut melakukan 

gugatan pembatalan hak tanggungan ke pengadilan. Gugatan tersebut berpotensi 

tentu mengganggu proses eksekusi hak tanggungan dan pemenuhan pelunasan 

piutang bank sebagai kreditor preferen pemegang hak tanggungan.  

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa “lelang yang akan 

                                                
  228 Fuady, loc. cit., hlm 83. 
229 Ibid. 
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dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan 

penetapan atau putusan dari lembaga peradilan”.230 

Pasal 195 (6), (7) H.I.R., serta Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R. mengatur 

mengenai perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik yang diajukan oleh yang 

terkena eksekusi/tersita maupun yang diajukan oleh pihak ketiga. 231  Ketentuan 

Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7) H.I.R. tersebut di atas mengatur:232 

1) “Perlawanan terhadap sita eksekutorial; 

2) Yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita; 

3) Yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik; 

4) Perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 

melaksanakan eksekusi; 

5) Adanya kewajiban dari Ketua Pengadilan Negeri yang 

memeriksa/memutus perlawanan itu untuk melaporkan atas 

pemeriksaan/putusan perkara perlawanan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri yang memerintahkan eksekusi.” 

 

    Menelaah dari ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7) H.I.R di, 

maka pihak yang dapat melakukan perlawanan adalah mereka yang memegang alas 

Hak Milik atas benda yang menjadi objek jaminan hak tanggungan. Dalam 

penelitian ini, mereka yang menggugat pembatalan hak tanggungan adalah pemberi 

hak tanggungan.  

Upaya pembatalan atau kebatalan terhadap hak tanggungan melalui bentuk 

perlawanan di pengadilan pernah ditemukan dibeberapa pengadilan negeri yang 

berada di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai contoh 

antara lain:  

1. Pengadilan Negeri Wates Nomor Reg. 14/Pdt.G/2013/PN.Wt., 

                                                
  230 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. 
231 Retnowulan,  Oeripkartawinata, 1995, loc. cit., hlm 192. 
232 Ibid. 
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2. Pengadilan Negeri Sleman Nomor Reg. 84/Pdt.G/2016/PN. Sleman., 

3. Pengadilan Negeri Sleman Nomor Reg. 91/Pdt.G/2016/PN. Sleman. 

Ketiga perkara tersebut hanya sebagian kecil dari beberapa gugatan 

wanprestasi yang dapat ditemui di pengadilan negeri wilayah DIY, di mana 

gugatan-guatan tersebut menjurus pada pembatalan atau kebatalan hak tanggungan. 

Melihat hal itu, maka perlu ditelaah apa yang mendasari suatu hak tanggungan 

dapat dibatalkan menurut pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yakni UU Hak Tanggungan dan KUH Perdata.  

Pertama, UU Hak Tanggungan mengatur mengenai hal-hal yang 

mengakibatkan hak tanggungan batal demi hukum, ketentuan tersebut sebagai 

berikut:  

1. “Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak 

Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitor 

cidera janji, batal demi hukum (Pasal 12). 

2. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan 

pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang 

ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau 

waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (5) batal demi hukum. (Pasal 15 ayat 6). 

3. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan 

cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (3) batal demi hukum (Pasal 20 ayat 4). 

4. Pembuatan Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan yang 

melanggar persyaratan dalam ketentuan Pasal 15 huruf a, b, dan c UU 

Hak Tanggungan.” 

Menurut Pasal 18 ayat (10 UU Hak Tanggungan, hak tanggungan hapus 

karena hal-hal sebagai berikut : 

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan; 

2. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan; 
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3. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh 

Ketua Pengadilan Negeri; 

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. 

Ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan hak atas tanah yang 

dibebani hak tanggungan hapus, yaitu:233 

1. “Jangka waktunya berakhir, kecuali hak atas tanah yang dijadikan 

obyek hak tanggungan diperpanjang sebelum berakhir jangka 

waktunya. Hak tanggungan mana tetap melekat pada hak atas tanah 

yang bersangkutan; 

2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berahkir, karena suatu syarat 

batal telah dipenuhi; 

3. Dicabut untuk kepentingan umum;  

4. Dilepaskan dengan sukarela oleh pemilik hak atas tanah; 

5. Tanahnya musnah.” 

 

Kedua, batalnya hak tanggungan dipandang berdasarkan perikatan accesoir 

dalam KUH Perdata, sebagai berikut: 

1. “Paksaan yang diakukan terhadap orang yang mengadakan suatu 

persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, 

juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak 

berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu (Pasal 1323). 

2. Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila 

dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, 

melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau 

keluarganya dalam garis ke atas maupun kebawah (Pasal 1325).  

3. Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu 

persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah 

sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan 

mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak 

dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan (Pasal 1328). 

4. Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia 

dinyatakan tidak cakap untuk (Pasal 1329).” 

                                                
233 Rachmadi, op. cit., hlm 125. 
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Ketentuan pada poin 1, 2, dan 3 memberikan implikasi yang telah 

ditentukan dalam Pasal 1449, di mana perikatan yang dibuat dalam keadaan seperti 

yang dimaksud 3 poin tersebut, maka menimbulkan tuntutan  untuk 

membatalkannya. 

Berdasarkan dari sudut pandang kedua undang-undang tersebut, maka dapat 

dilihat bahwa syarat-syarat dibatalkannya hak tanggungan terbagi menjadi dua garis 

besar, yaitu hak tanggungan sebagai jaminan khusus dan hak tanggungan sebagai 

perjanjian yang bersifat accesoir. Gugatan pembatalan hak tanggungan tidak selalu 

bersamaan memuat kedua ketentuan tersebut, apabila di satu sisi ketentuan 

pembuatan perjanjian hak tanggungan memenuhi syarat, dan diketentuan lainnya 

cacat, maka gugatan berdasarkan salah satunya. 

Pada umumnya yang dimohonkan oleh pelawan dalam suatu perlawanannya 

adalah:234 

1. “Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan 

beralasan;   

2. Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar; 

3. Agar sita jaminan atau sita eksekutorial yang bersangkutan 

diperintahkan untuk diangkat; dan 

4. Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.” 

Ketentuan lain mengenai pembatalan suatu perjanjian diatur pula dalam 

Pasal 1266. Disebutkan di dalamnya, antara lain:235 

1. “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang 

timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.  

2. Dalam hal demikan persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi 

pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.  

3. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai 

tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.  

                                                
  234 Ibid, hlm 178. 
235 Nurhayani, loc. cit., hlm 231. 
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4. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim 

dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan 

suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu 

tidak boleh lebih dari satu bulan.” 

Dimaksud dengan pembatalan kontrak (perjanjian) pada dasarnya adalah 

suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap 

tidak ada. 236  Adanya pembatalan kontrak, maka eksistensi kontrak dengan 

sendirinya menjadi berakhir atau terhapus.237 Subekti dengan menggunakan istilah 

perjanjian menjelaskan, bahwa apabila pada waktu pembuatan perjanjian ada 

kekurangan mengenai syarat yang subjektif, maka perjanjian itu bukannya batal 

demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (cancelling) oleh salah satu 

pihak.238 Pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 1266, “syarat batal dianggap selalu 

dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, 

tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.” 

Pada Pasal 1266 menentukan ada tiga syarat yang harus dipenuhi terjadinya 

pembatalan atas suatu perjanjian, yaitu:239 

1. “Perjanjian harus bersifat timbal-balik, artinya kedua belah pihak sama-

sama mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi, sebagaimana 

perjanjian jual-beli, sewa menyewa, dan sebagainya; 

2. Harus ada wanprestasi, apabila dalam perjanjia timbal balik salah satu 

pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya berhak menuntut 

pembatalan; 

3. Harus dengan keputusan hakim, meskipun wanprestasi dapat 

membatalkan perjanjian, namun harus dimintakan pada hakim dan 

hakim yang akan membatalkan perjanjian tersebut.” 

                                                
236 Rendy, loc. cit., hlm 53. 
237 Ibid. 
238 Prof. Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Intermasa 1979, Jakarta, hlm 22. 
239 Syahrani, loc. cit., hlm 230.    
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Perkataan “batal demi hukum” dalam Pasal 1446 KUH Perdata, yang 

dimaksudkan adalah “dapat dibatalkan”.240 Pembatalan atau kebatalan perikatan 

diatur dalam Pasal 1446, Pasal 1449, Pasal 1450, Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUH 

Perdata. Menurut Pasal 1446 KUH Perdata, perjanjian yang tidak memenuhi syarat 

subjektif, yaitu tidak ada kesepakatan atau tidak ada kecakapan mereka yang 

membuat adalah batal demi hukum.241  

Kebatalan perikatan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:242 

i. “Kebatalan mutlak, yaitu suatu kebatalan yang tidak perlu dituntut 

secara tegas. Kebatalan terjadi karena: (1) bentuknya cacat, (2) 

perjanjian itu dilarang oleh undang-undang, (3) karena bertentangan 

dengan kesusilaan, dan (4) bertentangan dengan ketertiban umum. 

ii. Kebatalan relatif, yaitu suatu kebatalan yang dituntut secara tegas, dan 

biasanya diajukan (ke muka Pengadilan) oleh salah satu dari para pihak. 

Misalnya, wakil dari orang yang tidak wenang melakukan perbuatan 

hukum atau orang yang terhadapnya dilakukan kekerasan dan 

penipuan, atau orang yang berada dalam kekhilafan.” 

Melihat dari dua macam kebatalan perikatan yang dimaskud di atas, maka 

kebatalan mutlak bagi hak tanggungan adalah kebatalan berdasarkan adanya 

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pemberian hak tanggungan yang 

diatur dalam Pasal 12, Pasal 15 ayat (6), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 15 huruf a, b, 

dan c UU Hak Tanggungan. Pelanggaran terhadap salah satu ketentutan-ketentuan 

ini menyebabkan hak tanggungan telah memperoleh kebatalan mutlak. Sedangkan 

Kebatalan Relatif adalah kebatalan berdasarkan adanya pelanggaran terhadap 

ketentuan Pasal 1330, Pasal 1321, Pasal 1323, Pasal 1328, dan Pasal 1398, Pasal 

1446, Pasal 1449 KUH Perdata saat pembuatan perjanjian jaminan dengan hak 

                                                
240 Meliala, loc. cit., hlm 184. 
241 Osgar dan Hafri, loc. cit.,  hlm 103.  
242 Ibid. 
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tanggungan tersebut. Walaupun secara umum kebatalan mutlak tidak perlu dituntut 

secara tegas pembatalannya, dengan melihat ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU Hak 

Tanggunngan maka pembatalan sertifikat hak tanggungan tetap harus dituntut dan 

diajukan ke muka pengadilan, karena permohonan pencoretann catatan Hak 

Tanggungan di Kantor Pertanahan harus berdasarkan penetapan atau putusan 

Pengadilan. 

Berbeda dengan kebatalan mutlak, pelanggaran terhadap pasal-pasal KUH 

Perdata di atas harus dituntut secara tegas pembatalannya oleh salah satu pihak ke 

muka pengadilan, dalam hal ini pemberi hak tanggunga.  

Apabila gugatan penggugat dikabulkan serta memperoleh kekuatan hukum 

tetap, dan sertifikat hak tanggungan dinyatakan batal, maka akibat hukum yang 

terjadi adalah dikembalikannya keadaan seperti sewaktu sebelum perikatan terjadi. 

Hal ini berdasarkan Pasal 1265 bila hak tanggungan dilihat sebagai perjanjian 

asesoir, bahwa “suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan 

menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan 

semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan”. Maksudnya adalah tanah 

yang mejadi objek jaminan harus dikembalikkan kekeadaan seperti semula dengan 

dibersihkan dari pembebanan hak tanggungan dan bank sebagai kreditor pemegang 

hak tanggungan harus mengembalikan tanah hak milik tersebut kepada pemiliknya 

yang sah yaitu peberi hak tanggungan.  

Pengembalian objek tanah yang dimaksud berdasarkan Pasal 22 ayat (7) UU 

Hak tanggungan yakni pencoretan catatan hak tanggungan yang telah dinyatakan 

batal tersebut oleh Kantor Pertanahan pada buku tanah hak atas tanah dan 
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sertifikatnya. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (7) UU Hak Tanggungan yang 

menyatakan:  

“permohonan pencoretan catatan Hak Tanggungan berdasarkan 

perintah Pengadilan Negeri diajukan kepada Kepala Kantor 

Pertanahann dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan 

Pengadilan Negeri yang memeriksa. Sertifikat hak tanggungan yang 

bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah hak tanggungan 

dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan.” 243 

Namun, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak 

menyebabkan hapusnya hutang yang dijamin pelunasannya oleh debitor.244 Namun 

konsekuensi dari adanya pembatalan ini, yaitu pemegang hak tanggungan berubah 

kedudukan dari kreditor preferen menjadi kreditor konkuren, bahkan kreditor yang 

demikian tidak memiliki hak jaminan yang kuat dan kepastian hukum akan 

dilunasinya hutang debitor. Di mana kreditor ini tanpa ada hak istimewa ataupun 

hak seperatis yang melindungi kepastian pelunasan piutangnya.245  

Ketentuan Pasal 20 UU Hak Tanggungan menegaskan, bahwa jaminan 

diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor, yaitu untuk menjamin dana yang 

telah dikeluarkan oleh kreditor dalam suatu perikatan yang dilakukan dengan 

debitor akan diterimanya kembali. 246  Jaminan memberikan kepastian hukum 

kepada kreditor, bahwa debitor akan mengembalikan dana yang telah diterimanya 

sesuai dengan perjanjian pengikatan jaminan.247 

                                                
243 Sutedi, loc. cit.,  hlm 79.   
244 Ibid. 
245 Ibid. 
246 Rustam, loc. cit., hlm 47. 
247 Ibid. 
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B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Perlindungan Hukum Bagi Kreditor 

Atas Pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan 

Melihat tidak adanya lagi jaminan khusus yang memberikan perlindungan 

hukum pelunasan piutangnya, dikarenakan adanya pembatalan sertifikat hak 

tanggungan oleh pengadilan, apabila kredit tersebut dilakukan dengan pembiayaan 

syariah, maka bank mengupayakan melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan 

yang dicantumkan dalam akad penyelematan pembiayaan, antara lain berisi:248 

1. “Penjadualan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat 

pembiayaan yang hanya menyangkut jadual pembayaran dan atau 

jangka waktunya; 

2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau 

seluruh syarat pembiayaan, yang tidak terbatas pada perubahan jadual 

pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang 

tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan; 

3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat 

pembiayanan yang menyangkut : 

a) Penambahan dan bank dan/atau; 

b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bagi hasil menjadi 

pokok pembiayaan baru; dan atau; 

c) Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi 

penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan 

pernjadualan kembali dan/atau persyaratan pembiayaan.” 

Apabila kredit adalah kredit pada bank umum, maka penyelamatan kredit 

bermasalah yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan restrukturisasi kredit. 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang 

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, bahwa  “restrukturisasi kredit adalah upaya 

perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.” 

                                                
248 Yuniarlin, Musjtari, op. cit.,  hlm 210.   
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Menurut Pasal 1 ayat (25) PBI Nomor: 7/2/PBI/2005, restrukturisasi kredit 

yang dilakukan antara lain melalui:249 

1. “Penurunan suku bunga Kredit; 

2. Perpanjangan jangka waktu Kredit; 

3. Pengurangan tunggakan bunga Kredit; 

4. Pengurangan tunggakan pokok Kredit; 

5. Penambahan fasilitas Kredit; dan atau 

6. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.” 

Berdasarkan Pasal 51 PBI Nomor: 7/2/PBI/2005, bank hanya dapat 

melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitor yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. Debitor mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga 

Kredit; dan 

2. Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi 

kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. 

Baik Akad Penyelamatan Pembiayaan maupun Restrukturisasi Kredit 

adalah strategi bank dalam mengupayakan penyelematan pembiayaan atau kredit 

yang belum dilunasi pemenuhan piutangnya oleh debitor. Walaupun begitu 

tindakan penyelamatan belum menjamin kepastian pelunasan dan bahkan masih 

dapat menimbulkan permasalahan. Apabila debitor tidak memenuhi kriteria yang 

terdapat dalam Pasal 51 PBI Nomor: 7/2/PBI/2005, maka ada satu ketentuan hukum 

yang dapat diupayakan oleh bank dalam pelunasannya., yakni dengan jaminan 

umum yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata). 

                                                
 249 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva 

Bank Umum. 
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 Pasal 1131 KUH Perdata memberikan ketentuan pengamanan kredit yang 

dapat diupayakan oleh kreditor atas pembatalan hak tanggungan tersebut, yakni 

dengan mengembalikan pada jaminan umum. Pasal 1131 memuat ketentuan, bahwa 

“segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah 

ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan 

debitor itu.” 

Namun, pelunasan dengan jaminan umum tidak diperoleh begitu saja oleh 

kreditor, demi memperoleh pelunasan dari jaminan umum seperti yang dimaksud 

dalam Pasal 1131, bank harus melakukan suatu Gugatan Tambahan Penyitaan 

berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR ke Pengadilan Negeri yang sebelumnya 

di dahului dengan gugatan pokok perkara wanprestasi. Wanprestasi yang dimaksud 

dalam hal ini adalah pelunasan atas piutang kreditor oleh debitor, di mana debitor 

tidak dapat memenuhi pelunasan hutangnya. Di mana sita umum berlaku terhadap 

seluruh harta debitor, yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit 

ditetapkan, dan harta yang diperoleh selama kepailitan.250  

Melihat telah dibatalkan dan dicoretnya sertifikat hak tanggungan sebagai 

jaminan kredit oleh Badan Pertanahan berdasarkan putusan pengadilan, tentu saja 

upaya hukum yang dilakukan bank dengan melayangkan gugatan wanprestasi 

terhadap debitor diharapkan dapat memperoleh kejelasan atas pelunasan 

piutangnya. Menurut Retnowulan dan Oeripkartawinata, bila bank mengajukan 

gugatan kepada pengadilan negeri, bukan saja ia mengharapkan agar memperoleh 

                                                
250 Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum 

Kepailitan Di Indonesia, Total Media 2008, Yogyakarta, hlm 191. 
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putusan yang menguntungkan baginya, namun disamping itu pula bahwa putusan 

tersebut akhirnya dapat dilaksanakan.251 

Putusan yang dapat dilaksanakan merupakan tujuan adanya gugatan 

permohonan gugatan tambahan penyitaan, yakni dapat melakukan sita atas barang-

barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama 

proses perkara berlangsung, dengan kata lain agar terhadap barang-barang yang 

sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada 

orang lain.252 

 Penyitaan atau beslag sendiri merupakan tindakan yang dilakukan 

pengadilan, di mana menempatkan harta kekayaan tegugat (debitor) atau barang 

objek sengketa berada keadaan penyitaan untuk menjaga kemungkinan barang-

barang itu dihilangkan atau diasingkan tergugat selama proses perkara 

berlangsung.253 Sita yang dapat diajukan sebagai gugatan asesor yaitu conservatoir  

beslag atau sita jaminan berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR. 

Perlu diketahui bagi seorang kreditor yakni bank, sesuai dengan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 taggal 1 Desember 1975, bahwa 

Conservatoir beslag dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak milik 

tergugat (debitor), barang-barang tidak bergerak milik tergugat, dan barang-barang 

bergerak milik tergugat yang berada di tangan orang lain.254  

                                                
251 Retnowulan, Oeripkartawinata, op. cit., hlm 97. 
252 _________________________, loc. cit., hlm 98. 
253 Yahya Harahap, op. cit., hlm 68.   
254 Sri Wardah, S.H., S.U., Bambang Sutiyoso, S,H., M.Hum., Hukum Acara Perdata dan 

Perkembangannya di Indonesia, Gama Media 2007, Yogyakarta, hlm 80. 
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Pada Pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya 

terbatas pada sengketa perkara hutang-piutang yang ditimbulkan oleh 

wanprestasi. 255  Apabila tergugat (debitor) tidak memenuhi pembayaran secara 

sukarela; pelunasan hutang atau ganti rugi itu, maka diambil secara paksa dari 

barang sitaan melalui penjualan lelang.256 Dengan demikian, tindakan penyitaan 

barang milik tergugat sebagai debitor:257 

a. Bukan untuk diserahkan dan dimiliki penggugat (pemohon sita), 

b. Tetapi diperuntukan melunasi pembayaran hutang tergugat kepada 

penggugat. 

Namun, permohonan sita jaminan tersebut baru dapat dijalankan apabila 

guguatan pokoknya telah mendapat kekuatan tetap/pasti, di mana penggugat 

(kreditor) maupun tergugat (debitor) telah menerima baik putusan tersebut. 

Menjalankan putusan hakim selalu dimulai dengan perintah hakim, agar pihak yang 

dikalahkan memenuhi bunyi putusan dalam suatu tempo yang telah ditentukan, jika 

putusan tidak dijalankan maka mulailah putusan-putusan itu dilaksanakan.258 

Ada 3 (tiga) macam eksekusi, yakni:259 

1. Eksekusi dalam hal seseorang dihukum untuk membayar sejumlah 

uang; 

                                                
255 Yahya Harahap, op. cit., hlm 339. 
256 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty 1988, Yogyakarta, 

hlm 63. 
257 Yahya Harahap, op. cit., hlm 339.   
258 Elise T. Sulistini, S.H., Drs. Rudy T. Erwin, S.H., Petunjuk Praktis Menyelesaikan 

Perkara-Perkara Perdata, Bina Aksara 1987 Jakarta, hlm 43. 
259 Ibid. 
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2. Eksekusi dalam hal seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu 

perbuatan; 

3. Eksekusi Riil.  

Hakim memerintahkan kepada jurusita supaya dengan bantuannya 

Panitera Pengadilan dan jika perlu dengan bantuan alat negara, mengosongkan 

misalnya rumah oleh orang yang terhukum—dalam hal ini debitor. Pada prakteknya 

dijalankan terhadap penjualan lelang, yaitu perintah hakim kepada jurusita supaya 

dengan bantuannya panitera pengadilan negeri – dan jika perlu dengan bantuan alat 

negara – barang yang tidak bergerak yang telah dijual lelang, dikosongkan oleh 

orang yang barangnya dijual itu. Hal ini diperjelas oleh  J. Satrio sebagaimana 

dikutip oleh Racmadi Usman, mengatakan dari Pasal 1131 KUH Perdata dapat 

disimpulkan asas-asas hubungan eksternal kreditor sebagai berikut:260 

1. “Seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian harta 

kekayaan kreditor; 

2. Setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan tagihan 

kreditor; 

3. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitor saja, 

tidak dengan person debitor.” 

Jika pihak tergugat (debitor) tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi 

putusan itu dengan kemauannya sendiri, maka pihak yang dimenangkan (kreditor) 

dapat memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat kepada 

ketua pengadilan negeri untuk menjalankan putusan itu. 261  Ketua pengadilan 

menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan kepadanya 

                                                
260 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama 

2004, Jakarta, hlm 13. 
261 Ibid, hlm 44. 
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supaya memenuhi putusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yakni 

selama-lamanya 8 hari.262 

Dilakukan atau tidaknya sita jaminan mempunyai makna yang penting,263 

oleh karena itu, sita jaminan hendakya selalu dimohon agar diletakkan terutama 

dalam perkara-perkara besar, ketentuan yang termuat dalam Pasal 178 (3) H.I.R..264 

Apabila sita jaminan tidak dimohonkan, maka hakim tidak akan memerintahkan 

untuk meletakkan sita jaminan, dan jangan pula dilupakan untuk memohon agar 

pensitaan tersebut dinyatakan sah dan bergharga.265 

Ada 5 (lima) akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi 

menurut KUH Perdata, antara lain: 

a. “Debitor diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditor 

(Pasal 1243 KUH Perdata), 

b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditor dapat menuntut pemutusan 

atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata), 

c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitor sejak 

terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata). 

d. Debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau 

pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH 

Perdata), 

e. Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka 

pengadilan negeri dan debitor dinyatakan bersalah.”266 

Pada asasnya setiap orang bertanggungjawab terhadap hutangnya, 

tanggung jawab tersebut berupa menyediakan kekayaannya, baik benda bergerak 

maupun benda tetap, jika perlu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (asas 

Schuld dan Haftung). 267  Pada seorang debitor terdapat dua unsur, antara lain 

                                                
262 Ibid. 
263 Retnowulan, Oeripkartawinata, op. cit., hlm 98. 
264 Ibid, hlm 99. 
265 Ibid. 
266 Prof. Abdulkadir, 2014, loc. cit., hlm 242. 
267 Ivida, Herowati, op. cit., hlm 16. 
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schuld, yaitu hutang debitor kepada kreditor dan haftung, yaitu harta kekayaan 

debitor yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan hutang.268  

Bila melihat dalam konteks syariah, jaminan sendiri secara eksplisit telah 

mengatur mengenai keharusan adanya jaminan dalam suatu hutang, hal ini telah 

difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah ayat 283, dengan kalimat “Jika 

kamu dalam perjalanan (dan ber-mu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak 

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 

dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan 

janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.269 

Bila kembali pada kredit, dari segi pemaknaan kredit memiliki arti yaitu 

kepercayaan. Maksud dari kepercayaan itu, bahwa apabila seseorang atau badan 

usaha mendapatkan kredit dari bank, maka ia telah mendapat kepecayaan dari bank 

pemberi kredit tersebut270. Kepercayaan di sini sesuai dengan konsep amanah dalam 

Islam. Hal yang dituntut amanah dalam konteks ini adalah kepercayaan dari bank, 

bahwa piutang yang ia hutangkan akan dikembalikan dan dipenuhi pelunasannya 

oleh debitor. Kepercayaan yang dipegang oleh bank secara jelas ada pada jaminan 

yang diserahkan oleh debitor. 

                                                
268 Titik Triwulan Tutik, loc. cit., hlm 205. 
269 Prihati Yuniarlin, loc. cit., hlm 4.     
270 Daeng Naja, loc. cit., hlm 123. 
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Dibatalkannya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) oleh Pengadilan atas dasar 

gugatan pembatalan adalah hal yang merugikan bagi bank sebagai kreditor. 

Kerugian yang didapat oleh bank sebagai kreditor antara lain adalah hak istimewa 

dari pemegang jaminan hak tanggungan menjadi hilang, di mana jaminan tersebut 

dibuat sejak awal untuk menyelamatkan dan melindungi pemberian kredit yang 

bank hutangkan kepada debitor. Tidak hanya kehilangan jaminan khusus beserta 

keistimewaan yang melekat padanya, bank kehilangan jaminan kepastian 

pelunasan.  

Perlindungan hukum yang diberikan Pasal 1131 KUH Perdata dengan 

jaminan umum melalui tuntutan sita jaminan masih dirasa kurang dalam 

memberikan kepastian pelunasan piutang bank sebagai kreditor. Tidak hanya 

menempuh proses pemeriksaan gugatan pokok yang panjang di pengadilan hingga 

memperoleh putusan tetap. Apabila putusan pengadilan tersebut pada akhirnya 

tidak mengabulkan gugatan kreditor, maka sita jaminan yang telah dimintakan 

sebagai jaminan pelunasan piutang gugur.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas, maka dapat diberikan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Akibat Hukum Pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan di Pengadilan,  

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Hak Tanggungan adalah 

pencoretan catatan sertifikat hak tanggungan pada buku tanah hak atas tanah 

oleh Kantor Pertanahan, serta ditarik dan bersama-sama buku tanah hak 

tanggungan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Akibat hukum seperti 

yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) timbul karena terpenuhinya syarat-

syarat batal hak tanggungan yang terdapat dalam ketentuan UU Hak 

Tanggungan, yaitu Pasal 12, Pasal 15 ayat (6), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 

15 huruf a, b, dan c. Pelanggaran terhadap ketentutan-ketentuan ini 

menyebabkan hak tanggungan telah memperoleh kebatalan mutlak (batal 

demi hukum). Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1330, Pasal 

1321, Pasal 1323, Pasal 1328, dan Pasal 1398, Pasal 1446, Pasal 1449 KUH 

Perdata pada saat pembuatan perjanjian jaminan dengan hak tanggungan 

dapat dibatalkan, sepanjang ada pihak yang mengajukan gugatan 

pembatalan.  

Walaupun secara umum kebatalan mutlak tidak perlu dituntut secara 

tegas pembatalannya, namun pembatalan sertifikat hak tanggungan tetap 
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harus dituntut dan diajukan ke muka pengadilan, karena permohonan 

pencoretann catatan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan harus 

berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan, hal ini berdasarkan Pasal 

22 ayat (7) UU Hak Tanggunngan. 

Tidak hanya berakibat pada pencoretan catatan sertifikat hak 

tanggungan pada buku tanah hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan, 

pembatalan ini berakibat secara langsung terhadap kreditor. Di mana 

kedudukan bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan berubah 

menjadi kreditor konkuren. Berubahnya kedudukan bank, menyebabkan 

bank tidak lagi memiliki hak jaminan yang kuat untuk memberikan 

kepastian hukum akan dilunasinya piutang yang ia salurkan kepada debitor. 

Dibatalkannya hak tanggungan berimplikasi terhadap hilangnnya jaminan 

pelunasan hutang-piutang bagi kreditor beserta hak istimewa yang melekat 

padanya.  

2. Atas ada pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan kreditor tidak lagi 

memiliki perlindungan hukum yang menjamin pelunasan piutangnya. Selain 

dari itu, belum di atur pula secara tegas dalam suatu peraturan perundang-

undangan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor untuk 

memyelamatkan piutangnya. Namun, ada ketentuan-ketentuan hukum 

secara umum yang dapat diupayakan oleh bank dalam menyelesaikan 

pembiayaan atau kredit bermasalah, yaitu antara lain dengan Penyelamatan 

pembiayaan yang dicantumkan dalam akad penyelematan pembiayaan, atau 

restrukturisasi kredit, tergantung dalam bentuk apa perjanjian hutang-
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piutang tersebut dibuat. Pembiayaan dengan prinsip syariah di bank syariah 

atau kredit pada bank-bank umum. 

Apabila tindakan akad penyelematan pembiayaan atau 

restrukturisasi kredit tersebut belum menjamin atau bahkan masih 

menimbulkan permasalahan, maka memberikan pengamanan yang dapat 

diupayakan oleh kreditor, yakni dengan kembali pada jaminan umum 

menurut Pasal 1131 KUH Perdata. Untuk memenuhi seperti yang dimaksud 

dalam Pasal 1131 HUH Perdata, seorang kreditor dapat melakukan suatu 

Gugatan Tambahan Penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 227 HIR ke 

Pengadilan Negeri yang sebelumnya di dahulu dengan gugatan pokok 

perkara wanprestasi. Sita yang dapat diajukan sebagai gugatan asesor yaitu 

conservatoir beslag atau sita jaminan berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR. 

Namun perlu diperhatikan, bahwa perlindungan hukum perlunasan 

piutang kreditor yang diupayakan dengan jaminan umum melalui sita 

jaminan ke muka pengadilan masih dirasa kurang. Selain harus menempuh 

proses pemeriksaan pokok perkara yang panjang, dan memakan waktu lama 

hingga memperoleh putusan tetap, apabila gugatan pokok perkara yang 

diajukan kreditor sebagai penggugat pada akhirnya tidak dikabulkan oleh 

pengadilan, maka barang-barang milik debitor yang semula dimohonkan 

sita jaminan sebagai pelunasan piutang akan gugur, keadaan seperti ini tentu 

bukan hal yang diharapkan oleh kreditor. Walaupun ada upaya hukum yang 

dapat dilakukan untuk melawanan putusan hakim tersebut.  
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B. Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Penyaluran kredit atau pun pembiayaan syariah dengan agunan atau 

jaminan hak tanggungan merupakan bentuk dari kepercayaan yang di 

amanahkan oleh bank kepada debitor, dengan harapan bahwa dana yang 

ia salurkan akan dikembalikan kemudian hari sesuai dengan tenggat 

waktu yang disepakati bersama oleh bank (kreditor) dan debitor. 

Bedasarkan hal itu, sudah sepatutnya dan layak, bagi bank untuk 

memperoleh kembali piutangnya dari debitor berdasarkan hak istimewa 

yang melekat padanya sebagai kreditor peferen berdasarkan sertifikat hak 

tanggungan. 

2. Perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus 

dan tegas mengatur perlindungan hukum bagi kreditor yang kehilangan 

jaminan khusus kebendaan secara umum, dan khususnya jaminan hak 

tanggungan. Notaris ataupun PPAT dalam hal ini harus lebih berhati-hati 

dalam mengeluarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan 

ataupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan atas suatu objek tanah yang 

merupakan Hak Atas pihak ketiga bukan debitor. 
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