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B A B  I

P E N D A H U L U A N

1. Pcrmaaalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Persoalan tentang tanah dal&m kehidupan manusia 

mempunyai arti yang sangat penting raengingat sebagian be- 

sar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah, Lebih- 

lebih di Negara Republik Indonesia yang susunan masyarakat- 

nya mempunyai corak agraris, raalca tanah merupakan salah 

aatu modal pokok demi kepentingan bagi kehidupan dan kemak- 

muran rakyat.

Untuk memenuhi kebutuhan rakyat, maka tiap-tiap 

warga negara sebagai bagian dari Bangsa Indonesia dimung- 

kinkan untuk menguasai bidang-bidang tanah..yang diperlu- 

kan dengan berbagai raacara hak ataa tanah baik yang bersi- 

fat tetap maupun yang bersifat sementara, Hak hak atas ta

nah ini dalam Undangr-un4anfi.no. 5 tahun I960 tentang Per- 

aturan Daear Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan sebu- 

tan Undang-undang Pakok Agraria (selanjutriya akan dising- 

kat : UUPA) pasal 16 ayat 1 telah menyebutkan macam-macam 

hak atas tanah yang antara lain :

a. hak milik;

b, hak guna usaha;

c, hak pakatj.

d. hak sewa;

1

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BANGUNAN DI ATAS ... ENDYK MUHAMMAD ASROR



e. hak guna bangunan;

f. hak membuka hutan;

g. hak memungut-haail-hutan;

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak ter- 

sebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang- 

undang serta hak-hak yang sifatnya aementara oeba- 

gal yang disebutkan dalam pasal 53.

Sebagai kita ketahui, sebelum tahun I960, yakni ee- 

belum berlakunya UUFA di negara kita berlaku. 2 macam hukum 

yang menjadi dasar bagi hukum pertanahan yakni,"Hukum. Adat 

dan Hukum Barat. Jadi, ada 2 macam tanah, yakni tanah adat 

dan tanah barat”.1 Berlakunya kedua macam hukum tersebut itu- 

lah yang menyebabkan hukum agraria beraifat dualiame. Sehu- 

bungan dengan hal itu, maka akan kita jumpai tanah-tanah de

ngan hak-hak yang diatur oleh Hukum Adat dan tunduk pada 

Hukum Agraria Adat, misalnya : tanah ulayat, tanah, bengkok, 

tanah gogolan dan lain-lain. Sedangkan untuk. tanah-tanah 

dengan hak-hak yang diatur. oleh Hukum Barat, tunduk pada 

Hukum Agraria Barat, misalnya : tanah eigendom, tanah ops- 

tal dan lain-lain..Dengan berlakunya UUPA, maka berakhirlah 

dualiame Hukum Agraria Indonesia dan terciptalah unifikasi 

hukum agraria nasional dan tercipta pulalah unifikasi hak- 

hak atas tanah agar rakyat dapat raerasakan manfaat dari ta-

1Wantjik Saleh,Hak Anda Atas Tanah,Cet.II,Ghalia, 
Jakarta,1979,h.8.
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3

nahnya dan mengusahakan untuk pembangunan.

Berbicara maaalah hak-hak atas tanah berarti ber- 

bicara pula masalah penggunaan dan penguaaaannya, baik 

untuk jangka waktu tertentu maupun secara terus menerua 

tergantung dari pada macam hak-hak atas tanah yang diku- 

asainya. Akan tetapi di dalam penulisan skripei ini akan 

saya batasi dengan pembahasan yang sehubungan dengan ba- 

ngunan yang berdiri di atas tanah hak pakai dalam kaitan- 

nya sebagai jaminan pelunasan hutang dalara praktek per- 

bankan.

masalah hak tanggungan menurut pasal 51 ayat 1 

UUPA hanya dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usa- 

ha, dan hak guna bangunan yang selanjutnya akan di atur 

dengan undang-undang. Selanjutnya pasal ini menunjuk pa

da pasal 57 UUPA yang berbunyi :

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan terse- 
but dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku 
ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek terse- 
but dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia 
dan credietverband tersebut dalam S. 1908*542 sebagai 
yang telah diubah dengan S* 1937-190*

Kalau kita perhatikan bunyi pasal 51 dan pasal 

57 UUPA tersebut, maka nampak jelas bahwa hak pakai se

bagai salah satu hak atas tanah yang diatasnya berdiri

2Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan 
peraturan-peraturan Hukum Tanah, cet. IV, Djambatan, Ja

karta, 1983, (selanjutnya disingkat Boedi Harsono I), h. 21.
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sebuah bangunan tidak dapat dibebani dengan hak tanggu- 

ngan, karena tidak ada penunjukkannya oleh undang-undang 

eehingga tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan 

guna pelunasan hutang. Untuk mengisi kekosongan hukum 

inilah, maka dalam praktek perbankan dipergunakan suatu 

lembaga dalam rangka untuk memperkuat kedudukan kreditur 

yang menerima bangunan di atas tanah hak pakai sebagai 

jaminan, yaitu yang di kenal dengan sebutan "Fiduciaire 

Eigendoms Overdraeht" (yang selanjutnya akan disingkat 

dengan FEO) atau penyerahan hak milik atas dasar keper- 

cayaan*

Sebagaimana diketahui FEO adalah suatu hak jami

nan ciptaan masyarakat yang tidak diatur dalam undang- 

undang* tetapi eksistensinya telah diakui oleh pengadilan 

melalui Yurisprudensi Hooggerechtshof 1932 yang berupa 

penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan, yang dise- 

pakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditur,

Di Negeri Belanda FEO dipergunakan sebagai jami

nan atas benda-benda bergerak saja, karena benda-benda 

tak bergerak sudah ada hak jaminannya yang berupa hipo- 

tik.

Sedangkan dalam praktek perbankan di Indonesia, 

lembaga fiducia ini banyak sekali dipergunakan sebagai 

jaminan dalam perjanjian peminjaman di samping hipotik, 

creditverband, dan gadai. Sejak berlakunya UUPA, yaitu
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sejak tahun I960 lembaga FEO ini juga digunakan untuk hak 

atas tanah tertentu, karena hak atas tanah tersebut tak 

dapat dibebani dengan hipotik. Dalam praktek dewasa ini, 

tampak ada penyalahgunaan terhadap lembaga ini, karena lem

baga PEO ini juga digunakan mengenai tanah-tanah yang s$- 

benarnya dapat dibebani dengan hipotik dan credietverband* 

"Hal inilah yang mungkin menggerakkan Mahkamah ijgung untuk 

mengadakan penertiban dengan keputusannya tanggal 1 Sep

tember 1970, Nomor 372/K/Sip/1970, yang melarang hak guna 

bangunan dibebani dengan FEO"^. Jadi, saya setuju hendaknya 

penggunaan lembaga FEO ini dibatasi sebagai usaha darurat 

untuk mengisi kekosongan hukum, karena tidak dapat diper- 

gunakannya hipotik dan credietverband, begitu pula terhadap 

bangunan di atas tanah hak pakai.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka bangunan 

yang berdiri di atas tanah hak pakai yang dijadikan jaminan 

pelunasan hutang pada bank dengan FEO ini, akan menimbulkan 

beberapa permasalahan yang antara lain :

1. adanya suatu keberatan dari pihak ketiga atau kala- 

ngan masyarakat terhadap lembaga FEO, sehubungan 

dengan bangunan yang dijadikan jaminan itu sulit 

untuk diketahui?;

2. bangunan yang berdiri di atas tanah hak pakai ti-

^Boedi Harsono, Hukum Tanah dan Kegiatan Perbankan, 
Hukum dan Perbankan, No. I, 1982, h. 27.
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dak dapat dibebani dengan hipotik dan credietver- 

band sehingga dltempulah dengan raenggunakan FEO, 

kalau demikian halnya apakah tidak bertentangan 

dengan asas yang terkandung dalam UUPA?;

3. apakah bangunan yang berdiri di atas tanah hak 

pakai baik yang diberikan oleh Negara ataupun oleh 

pemilik tanah dapat dijadikan jaminan?;

4. kalau terjadi euatu sengketa terhadap pelakeanaan 

bangunan di.atas tanh hak pakai sebagai jaminan, 

bagaimana prosedure penyelesaian sengketanya?;

5. bagaimanakah kedudukan kreditur eehubungan dengan 

pembebenan bangunan di atas tanah hak pakai?, 

Demikianlah masalah maealah yang mungkin timbul

dalam pelakeanaan bangunan di atas tanah hak pakai yang 

dijadikan jaminan pelunasan hutang dalam praktek perbank

an.

2, Pen.lelasan Judul

Judul "Bangunan Di atas Tanah Hak Pakai Sebagai 

Jaminan Hutang Pada -Bank Dengan Fiduciaire Eigendoms Over- 

dracht" dapatlah dipilah-pilahkan menjadi "bangunan di 

atas tanah hak pakai", "jaminan hutang", "bank", dan 

fiduciaire eigendoms overdracht".Bangunan di atas tanah 

hak pakai adalah sesuatu yang di bangun di atas tanah 

yang biikan miliknya dengan membayar sejumlah uang pemasu- 

kan. Jaminan hutang adalah suatu kepastian adanya pemenu- 

han. iari suatu kewajiban membayar tagihan yang dapat di
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nilai dengan uang sebagai akibat adanya perjanjian. Penger- 

tian bank menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 dalam 

pasal 1 nya ditegaskan bahwa "bank ialah suatu pengertian 

tentang lembaga keuangan yang usaha pokoknya ialah memberi- 

kan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang".^ Sedangkan yang dimaksud dengan fiducia

ire eigendoms overdracht adalah penyerahan hak.milik atas 

dasar .kepercayaan.

Dengan demikian judul tersebut akan mengandung su

atu pengertian, bahwa suatu bangunan yang berdiri di atas 

tanah yang bukan;, miliknya untuk dibebani dengan suatu hak 

jaminan pada lembaga keuangan tertentu, yaitu bank atas 

dasar suatu kepercayaan,

3• Alasan Pemllihan Judul

Semakin maju tingkat peradaban bangsa dengan diser- 

tai oleh semakin pesatnya laju perkembangan ekonomi negara 

kita, maka sudah barang tentu harus disertai pula dengan 

perkembangan hukum pula agar tidak terjadi apa yang dina- 

makan kefakuman atau kekosongan hukum. Oleh sebab itu, sa

ya sengaja memilih judul "Bangunan Di Atas Tanah Hak Pakai 

Sebagai Jaminan Hutang Pada Bank Dengan Fiduciaire Eigendoms

^Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan Di Indonesia, 
Bk. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, h. 142.
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Overdracht11, karena eampai saat ini undang-undang yang 

mengatur tentang hak tanggungan yang khusus mengenai hak 

pakai yang diatasnya berdiri auatu bangunan hingga kini 

belum ada, sedangkan kebutuhan akan penunjukan dalam su- 

atu bentuk hukum tertentu sudah sangat diperlukan akan 

kehadirannya mengingat dalam lalu lintas masyarakat dewa- 

sa ini sudah terjadi. Untuk itulah ^udul ini eangat mena- 

rik untuk di^adikan euatu pembahasan.

4. Tu.luan Penullsan

Tujuan penulisan ekripei ini, selain untuk memenuhi 

sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

hukum, terkandung pula maksud lain yaitu :

a. bagi penulie.

Untuk mendalami salah eatu bidang di dalam hukum 

perdata,,khususnya hukum agraria dan sebagai pang- 

kal tolak untuk studi lebih lanjut dalam bidang 

ilmu hukum, khususnya hukum agraria yang bersangkut 

paut dengan hak-hak atas tanah sebagai jaminan;

b. bagi mahasiewa.

Sekedar bantuan, terutama yang mengambil jurusan 

perdata dan untuk menambah sedikit pengetahuan ten

tang salah satu hak atas tanah sebagai Jaminan;

c* bagi pemerintah.

Memberikan eedikit masukan yang mungkin berguna
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sebagai bahan pertimbangan guna pembentukan hukum 

jaminan yang bersangkut paut dengan hak atas tanah. 

5* MetodolPgi

Di dalam penulisan skripsi ini, metode yang saya 

pergunakan adalah metode induktiX, yaitu dari data-data 

yang saya peroleh dari inBtansi-instansi yang ada kaitan- 

nya dengan skripsi ini, lalu saya akan berusaha untuk me- 

nyimpulkannya. Sedangkan tehnik pengumpulan data guna mem- 

peroleh bahan penulisan ini, saya pergunakan dengan cara 

sebagai berikut :

a. studi kepustakaan, yaitu suatu metode penelitian 

ilmiah untuk memperoleh data-data dari kepustaka

an dengan jalan membaca buku-buku, majalah, arti- 

kel, dan peraturan perundang-undangan yang ada ka- 

itannya dengan penulisan ini;

b. survey, yaitu dalam survey ini saya akan mengada- 

kan wawancara dengan pejabat dari suatu instansi 

yang ada kaitannya dengan Bkripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematlka

Penulisan skripsi ini saya bagi dalam lima bab 

yaitu : Pendahuluan saya tempatkan dalam Bab I, karena 

merupakan pangkal tolak tentang permasalahan tanah hak 

pakai yang di atasnya didirikan suatu bangunan sebagai 

Jaminan dan saya bahas secara garis besarnya saja. Hal
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ini untuk memudahkan bagi pembaca di dalam mengikuti dan 

memahami jalan pemikiran saya dalam penulisan skripsi ini, 

Pengertian tentang hak pakai saya tempatkan pada 

Bab II, karena setelah mengetahui permasalahan yang ada, 

maka sebelum membicarakannya lebih lanjut alangkah baik- 

nya untuk terlebih dahulu kita mengetahui sesuatu yang 

eifatnya mendasar terlebih dahulu tentang hak pakai itu 

sendiri.

Terjadinya hak pakai saya tempatkan pada Bab III, 

karena sebelum bangunan di atas tanah hak pakai dijadikan 

Jaminan, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang 

asal mula terjadinya hak pakai tersebut,

Sedangkan praktek perbankan dalam pembebanan bangu

nan di atas tanah hak pakai sebagai jaminan saya tempat

kan pada Bab IV, karena bangunan yang dijadikan jaminan 

tersebut hanya dikenal dalam praktek saja dan ini akan 

saya jadikan inti permasalahan yang nantinya akan saya 

bahas secara lebih mendalam.

Kesimpulan dan Saran saya tempatkan dalam Bab V, 

karena merupakan inti sari dari Bab-bab sebelumnya.
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B A B  II

PENGERTIAN HAK PAKAI

1. Dasar Hukum Hak Pakai

Mengenai hak pakai selaim disebutkan di dalam pasal 

16 ayat 1 UUPA, sebagai salah aatu macam hak atas tanah, 

maka secara khusus diatur di dalam pasal 41 sampai dengan 

43 UUPA.

Juga di dalam pasal 49 ayat 2 UUPA (untuk keperlu- 

an peribadatan dan keperluan suci lainnya), pasal 50 ayat 

2 jo pasal 52 UUPA yang bersangkutan dengan pengaturannya 

lebih lanjut dan akhirnya di dalam pasal-pasal dari keten- 

tuan-ketentuan konversi yaitu pasal I ayat 2, pasal VI, dan 

pasal VII ayat 2 UUPA.

Akan tetapi mengingat apa yang diatur di dalam UUPA 

hanyalah merupakan ketentuan-ketentuan pokok serta memuat 

soal-soal dalam garis besamya saja, sehingga di dalam pa

sal 50 ayat 2 UUPA disebutkan : ketentuan-ketentuan lebih 

lanjut mengenai hak pakai akan diatur dengan peraturan per- 

undangan. Peraturan ini dapat berbentuk undang-undang, pe

raturan menteri ataupun peraturan pemerintah. Menurut pasal 

52 ayat2 UUPA, peraturan perundangan tersebut dapat membe- 

rikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan 

hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-

11
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tingginya 10.000,-

Akan tetapi sampai saat ini peraturan yang lengkap 

mengenai hak pakai itu belum ada, sehingga berdasarkan ke- 

tentuan pasal 58 UUPA kiranya masih dapat dip-erlakukan ke- 

tentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri 

Muda Agraria no 15 tahun.1959 jo Peraturan Menteri Agraria 

no. 1 tahunl960,.tetapi dengan suatu catatan bahwa apa yang 

disebut "hak sewa" harua dibaca dengan "hak pakai", karena 

negara bukan pemilik tanah, maka tidak dapat dilakukan per- 

sewaan dan bentuk pemberian haknya tidak lagi berupa per- 

janjian melainkan berupa surat keputusan seperti yang di- 

maksud dalam pasal 41 ayat 1 UUPA.

Terhadap hak pakai yang berasal dari-konversi pada 

uraumnya, menurut pendapat Boedi Haraono yang berlaku adalah 

Hukum Adat dan atau yang diperjanjikan pada waktu hak yang 

dikonversi itu diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan
5

jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA.

2. Befiniai Hak Pakai

Jikalau kita meninjau pasal 41 UUPA, maka kita akan

mendapatkan suatu pengertian tentang hak pakai, yaitu j

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memu- 
ngut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh 
Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewe- 
nang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pem- 
beriannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya at-

12

^Boedi Harsono,Undang-undang Pokok Agraria,Sejarah 
Pen.yusunan Isl dan Pelaksanaann.ya.Bag,Satu,Jil.Kedua,Cet.II, 
Djainbatan,^ aka r t a ,1971 . (se 1 an j ut ny a disingKat Boedi Harsono
II),h.276. ___________________
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au dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bu- 
lean perjanjian sewa menyewa tanah atau perjanjian pe- 
ngolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentan- 
gan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang 
ini.6

Dalam penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa hak 

pakai itu adalah suatu "kumpulan pengertian" dari pada hak- 

hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai 

nama yang semuanya dengan aedikit perbedaan berhubung de

ngan keadaan daerah sedaerah, pada pokoknya member! wewe- 

nang pada yang mempunyainya sebagai yang disebutkan dalam 

pasal ini. Dalam rangka usaha penyeddrhanaan sebagai yang 

dikemukakan dalam penjelasan umum, maka hak-hak tersebut 

dalam hukum agraria yang baru disebut dengan satu nama sa

ja, yaitu hak pakai.. Hal yaag,. demikian ini dapat kita ban- 

dingkan dengan hak-hak yang disebutkan dalam pasal VI Xe- 

tentuan-ketentuan Konversi, yaitu :

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana 
atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 
ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di ba- 
wah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, 
yaitu : hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, 
bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lung- 
guh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun ju- 
ga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri 
Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini me- 
njadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1, yang 
memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang di pu- 
nyai oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya Unda
ng-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ji- 
wa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. •

Boedi Hargojva I,op.clt.,h. 17 

7Ibld.,h.23.
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Dal am pada itu, dalam iiuKum agraria yang baru di- 

ju.upai juga liuk-nuk yang sebenarnya dapat dimasukican da

lam golongan hak pakai, tetapi untuk memenuhi kebutuhan 

inasyarakat diu^riKan ciri-ciri kimsus serta diberi &ebutan 

yang Knuwus pula, misalnya : nun guna ueana, nak guna bang

unan, nak sewa, haxc bagi hasil, nak gaaai, dan ha* menum- 

pang.

Dilihat dari pengertiannya, matca hak pakai berwujud 

meiiggunakan dan mymungut hasil. Menggunakan, dalam artian 

■u^mpergunakan tanah orang lain untu* mendirikan bangunan 

di atasnya ataupun untuK iuetnanlaatK.cin tanan tersebut untu* 

uesuatu keperluan yan& lain, tetapi bukan ptrjanjian Gewa 

m^riyewa tanah ataupun pengolahan tanah. Sedangkan memungut 

huail disini adalah dalam artion hujcuin mundapatkan sesua- 

tu nasil (baiic buah-ouahan maupun nasil-hasil sesuatu mod;*!).

Sebagai ha*t atas tanah, maita hak pakai itu tida* mem

ber! wewenang <cepada yang empunya untuk mcngambil kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya, karena hal yang demikian 

ini perlu pengaturan yang tersendiri. IU dalam pemberian 

hax. pakai sebelum adanya peraturan yang, bersifat umum, ma

le a. dalam surat keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian 

dengan pemiliic ttmahnya narus secara tegas disebutican, uah- 

wa pemberian hak paitai tersebut tidak boleh disertai syarat 

yy-.'X'at yang mengandung unsur-unsur p«merasan. Ketentuau ini 

lacrupaiian jaminan perlindungaa turhadap pihak yang ekonomis- 

a^a 1 email.

14
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3. Ciri-ciri Hak Pakai

Mengenai ciri-ciri dari hak pakai ini, di dalam 

UUPA tidak ada penyebutannya secara tegas, akan tetapi 

hak pakai ini berbeda dengan hak-hak lainnya, seperti : 

hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak 

sewa.

Ciri-ciri tersebut adalah :

1 . hak pakai adalah hak atas tanah yang tujuan peng- 

gunaannya bersifat sernentara yang jangka waktunya 

telah ditetapkan;

2. hak pakai adalah termasuk tanah yang harus didaf- 

tarkan, .karenanya mudah dipertahankan terhadap gang- 

guan dari fihak lain;

3. hak pakai dapat diberikan dengan ketentuan, bahwa 

jika yang pemohonnya meninggal dunia, maka hak pakai 

itu tidak dengan sendirinya akan jatuh kepada ahli 

warisnya, melainkan akan batal dengan sendirinya;

4. hak pakai dapat dilepaskan oleh yang memiliki hak 

tersebut;

5. hak pakai dapat dialihkan kepada pihak lain, tetapi 

jika mengenai tanah Negara diperlukan ijin dari pe- 

j&bat yang berwenang, Sedangkan mengenai tanah hak 

milik, maka peralihannya dimungkinkan jika diperjan- 

jikan dalam perjanjian tersebut;

6. hak pakai tidak dapat dijadikan hak tanggungan, ka

rena tidak ada penunjukannya oleh undang-undang.

1 5
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4. Luas Tanah Hak Pakai

Mengenai hal ini, di dalam UUPA tidak ada ketentuan- 

nya. Menurut Peraturan Menteri Muda Agraria no. 15 tahun

1959, menetapkan batas luas maksimal 10 hektar. Perkecuali- 

an dari penetapan ini harus ada ijin dari menteri (pasal 14 

Peraturan Menteri Muda Agraria no, 15 1959)* Tetapi kita te- 

lah mengetahui, bahwa penetapan luas batas maksimun tanah- 

tanah pertanian menurut Undang-undang nomor 56 Prp. tahun 

1960 tidak berlaku terhadap tanah-tanah pertanian yang di- 

kuasai dengan hak pakai yang diperoleh dari pemerintah,

Berdasarkan PMDN nomor 1 tahun 1967 disebutkan, gu- 

bernur/Kepala Inspeksi Agraria berwenwng memberikan hak pa

kai kepada orang-orang warga negara Indonesia dan badan-ba- 

dan hukum Indonesia yang tidak bermodal asing dengan luas ti

dak lebih dari 1000 meter persegi.

Ilak pakai yang tidak termasuk dalam golongan terse

but di atas akan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri/Direk- 

tur Jenderal Agraria, yaitu jika yang menerima haknya orang 

asingatau badan hukum asing atau badan hukum Indonesia yang 

bermodal asing dengan luas 1000 meter persegi. Di dalam PMDN 

no. 1 tahun 1967 juga disebutkan, jika pembangunan suatu 

gedung yang diperuntukkan demi kepentingan sosial atau ke- 

agamaan, maka tanah yang diberikan oleh gubernur itu boleh 

sampai seluas 5000 meter persegi,

Kemudian yang terakhir disebutkan dalam PMDN 6 tahun 

1972 pasal 5 » gubernur kepala daerah dapat memberikan tanah

16
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yang dikusai negara dengan luas maksimun 2000 meter per

segi,

5. Subyek Hukum Hak Pakai

Pasal 42 UUPA menyatakan yang dapat meajadi subyek 

hak pakai adalah :

1. warga negara Indonesia;

tentunya ini sudah jelas oleh karena warga negara 

Indonesia tidak ada pembatasannya dalara mempunyai 

sesuatu hak atas tanah dan hal ini sesuai dengan 

prinsip nasionalitas yang Kita ken&l dalam sistem 

pertanahan di Indonesia;

2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 

keten;fcuan ini merupakan penyirnpangan terhadap kon- 

sekwensi prinsip nasionalitas (yang melarang orang 

asing mempunyai hak atas tanah). Jadi, dengan demi- 

kian baik tanah yang diituasai oleh negara maupun de

ngan perjanjian pendirian hak paicai atas tanah hak 

inilik orang lain, harus memperhatikan ketentuan bah

wa orang asing tersebut harus penduduk Indonesia 

dan tidak inungkin akan diberikan kepada bukan pen

duduk Indonesia;

3.'badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di In

donesia;

tentunya di sini kita harus tegas dalam pelaksana- 

annya, yaitu beradanya badan hukum asing di Indo

nesia dalam rangka penana/nan modal asing atau harus

17
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ada ijin kerja. Pengertian badan. hukum yang didiri- 

kan dengan hukum Indonesia atau dengan kata lain ba

dan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, 

berdomisili di Indonesia dan tentunya tunduk pada 

hukum Indonesia*

4. di aamping itu juga sebagai subyek dari hak pakai 

adalah perwakilan negara-negara asing, seperti ke- 

dutaan besar, konsulat, baik bangunan yang dipergu- 

nakan untuk kantor dan untuk kediaman kepala perwa

kilan;

5. badan hukum keagamaan dan sosial;

6. daerah-daerah otonom atau lembaga negara yang mem- . 

peroleh hak.untuk keperluan sendiri.

6. Jangka Waktu Hak Pakai

Jika kita perhatikan ketentuan pasal 41 ayat 2 UUPA, 

maka dinyatakan hak pakai itu tidak jelas berapa lama wak- 

tunya, hanya dikatakan selama jangka waktu tertentu atau 

selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Di 

dalam Surat Keputusan Menteri Agraria no. SK. VI/5/KA, tang- 

gal 20 Januari 1962 tentang Pendaftaran Hak Penguasaan dan 

Hak Pakai menegaskan dalam ayat 2, yaitu :

hak pakai yang jangka waktunya lebih dari 5- tahun de

ngan pengertian, bahwa jika jangka waktunya tidak di-
8

tentukan, maka dianggap sebagai lebih dari 5 tahun.

18

®A.P .Parlindungan,Serba-serbl Hukum Agraria,Alumni, 
Bandung,1984 >h,166.
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Jelaslah, bahwa pada tahun 1962 masih belum tentu berapa 

lama yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu itu.

Barulah dengan PMDN no. 6 tahun 1972 ditentukan bah

wa hak pakai atas tanah yang dikuasai oleh negara dan di- 

berikan dengan suatu surat keputusan baik oleh Menteri Dalam 

Negeri ataupun oleh gubemur kepala daerah c/q kepala 

direktorat agraria propinsi untuk jangka waktu 10 tahun.

Dalam praktek, pemberian hak pakai oleh pemerintah 

jangka waktunya 10 tahun. Perkecualian mengenai hal ini, 

misalnya diadakan pada pemberian hak pakai kepada perusaha- 

an-perusahaan modal asing yang hanya mempunyai perwakilan 

di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-unclang 

no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Untuk orang-orang asing yang sebelum berlakunya UUPA 

mempunyai tanah dengan hak eigendom atau hak opstal/erfpacht 

untuk perumahanyang bertempat tinggal di Indonesia, umumnya 

diberi hak pakai yang jangka waktunya melebihi 10 tahun,

Oleh karena hak pakai pada umumnya diperuntukkan bagi peng- 

gunaan yang sifatnya aementara, maka tidak ada jaminan bah

wa jika jangka waktunya berakhir, hak pakai yang bersangku- 

tan akan dapat diperpanjang ataupun diperbaharui. Sedangkan 

mengenai berakhimya atau hapusnya hak pakai ini, di dalam 

UUPA tidak ada ketentuan khusus. Biarpun demikian dapatlah 

dimungkinkan hak pakai tersebut akan hapus, jika :

1 . jangka waktunya berakhir;

2. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, Karena
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adanya sesuatu syarat tidak dipenuhi oleh pemegang 

hak yang bersangkutan, misalnya ; tanahnya diter^ 

lantarkan, orang asing yang tidak lagi bertempat 

tinggal di Indonesia;

dilepas oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu

nya berakhir;

dicabut untuk kepentingan umum; 

tanahnya musnah;

hak pakai juga dapat hapus dengan meninggalnya orang 

yang mempunyainya, jika hal itu diperjanjikan.
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B A B  I I I

TERJADINYA HAK PAKAI

1. Diberikan Oleh Negara

Menurut pasal 41 UUPA hak pakai dapat terjadi tca- 

rena diberikan oleh pejabat yang berwenang* Dalam hal de- 

mikian ini, maka tanah yang diberikan dengan hak pakai itu 

adalah tanah negara. Tanah tersebut dapat sejak semula me- 

mang tanah yang dikuasai langsung oleh negara ataupun tanah 

yang semula berstatus tanah-hak, yang dibebaskan haknya 

oleh pemohon untuk kemudian dimintakan dengan hak pakai. 

Untuk yang terakhir ini dapat terjadi, jika pemohonnya ada

lah seorang asing atau suatu badan hukum asing, sedangkan 

tanah yang bersangkutan berstatus tanah milik, hak guna- 

bangunan, dan hak guna usaha yang tidak dapat diperoleh- 

nya dengan cara peralihan hak*

Dalam pasal 2 ay.at 1 UUPA ditentukan, bahwa atas 

dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 

1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 UUPA, 

bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai
9

oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

^Boedi Harsono I,op.cit.,h.5.
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Dalam Memori Penjelasan, ketentuan ini juga digolongkan 

pada ketentuan dasar nasional dari hukum agraria yang ba- 

ru,

Jadi, hak mengusai dari negara itu tidak saja di- 

dasarkan pada ketentuan pasal 1 UUPA saja yaitu negara di- 

anggap sebagai organisasi kekuasaan rakyat, tetapi juga 

dapat dicarikan. dasar hukumnya dalam pasal 33 ayat 3 UUD 

1945. Dengan demikian, maka pasal 2 UUPA telah memberikan 

su&itu tafsiran resmi mengenai arti dari perkataan "dikua- 

sai" yang dipergunakan di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 

tersbut.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa penaf- 

siran orang tentang perkataan "dikuasai" sebelum berlaku

nya UUPA adalah tidak benar. Ini diperkuat di dalam Memori 

Penjelasan angka II/2 yang menegaskan, bahwa perkataan di

kuasai dalam pasal ini, bukanlah berarti dimiliki, akan 

tetapi mengandung suatu pengertian yang memberi wewenang 

pada negara sebagai organisasi kekuasaan pada tingkatan 

tertiggi untuk :

a. inengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pengguna
an, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ru- 
ang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum an- 
tara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang-angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum an- 
tara orang-orang dan perbuatan-perbuatag hukum yang 
mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

22
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Sedangkan pengertian tanah negara dalam rangka do- 

mein negara, dahulu diadakan suatu perbedaan antara domeiri 

negara yang bebas dan domein negara yang tidak bebas. Do- 

mein negara bebas atau tanah negara bebas ialah tanah-ta- 

nah negara yang diatasnya tidak terdapat hak-hak lain. Ka

lau diatasnya ada hak lain, misalnya hak milik, maka tanah 

negara itu disebut tanah negara yang tidak bebas,

Pejabat yang berwenang dalam memberikan hak pakai 

itu menurut PMDN no. 1 tahun 1967 adalah bupati atau wali 

kota/kepala daerah (dalam hal ini yang bertindak adalah 

kepala agraria daerah yang bersangkutan), jika pemohonnya 

adalah suatu departemen, direktorat jendral atau daerah 

swatantra yang jangka waktunya tidak lebih dari 10 tahun 

dan tanah yang bersangkutan akan dipergunakan sendiri. Jika 

jangka waktunya lebih dari 10 tahun, maka yang berwenang 

adalah gubemur/kepala inspeksi agraria. Di luar hal ini, 

gubemur/kepala inspeksi agraria juga berwenang urutuk mem

berikan hak pakai kepada orang-orang warganegara Indonesia 

dan badan-badan hukum Indonesia yang tidak bermodal asing 

yang luas tanahnya tidak lebih dari 1000 meter persegi dan 

tidak melebihi 10 tahun. Di samping itu, gubemur/kepala 

inspeksi agraria juga berwenang memberikan tanah tersebut 

jika luasnya sampai 5000 meter persegi dan diperuntukan 

bagi pembangunan gedung untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

Hak pakai yang tidak termasuk dalam golongan terse

but di atas, yang memberikan adalah Menteri Dalam Negeri/

23
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Direktorat Jendral Agraria, yaitu jika penerima haknya 

orang asing atau badan hukum asing atau badan hukum Indo

nesia yang bermodal asing. Untuk kepentingan sosial dan 

keagamaan yang lebih dari 5000 meter persegi dan jangka 

waktunya lebih dari 10 tahun, maka Menteri Dalam Negeri/ 

Direktorat Jendral Agraria juga berwenang,

Hak pakai ada juga yang diberikan oleh instansi 

yang mengusai tanah yang bersangkutan dengan hak pengelo- 

laan menurut Peraturan Menteri Agraria no, 9 tahun 1965,

?ejabat-pejabat dan instansi-instansi tersebut di atas, 

mempunyai juga wewenang untuk memperpanjang hak pakai yang 

sudah habis waktunya,

Selama belum terbentuk peraturan perundangan seper- 

ti yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 UUPA, maka peratu

ran yang mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat pern- 

berian hak pakai dapatlah dipergunakan Peraturan Menteri 

Muda Agraria no. 15 tahun 1959 jo Peraturan Menteri Agraria 

no. 1 tahun 1960. Hak pakai ini diberikan dengan suatu su- 

rat keputusan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang 

dalam mana disebutkan wewenang-wewenang dan kewajiban-ke- 

wajiban penerima hak yang bersangkutan,

Dari surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Direktoral 

Jendral Agraria no. SK 42/DDA/1969 (tanggal 20 Agustus 196^ 

dapatlah kita ketahui, bahwa jika hak pakai yang diberikan 

itu jangka waktunya 10 tahun, maka uang pemasukannya dite- 

tapkan sebesar 10/50 dari taksiran harga tanahnya sebagai
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tanah hak milik, Uang pemasukan itu 2/3 bagian di bayar 

kepada cantor bendahara negara dan sisanya kepada yayasan 

dana landreform.

Kalau hak pakai itu diberikan atas tanah negara yang 

semula berstatus tanah hak milik yang dibebaskan haknya 

oleh pemohon, inaka penerima hak tersebut tidak diwajibkun 

membayar uang pemasukan melainkan hanya diwajibkan mamba- 

yar biaya administrasi dan hak pakai tersebut diberikan 

dengan jangka wak.tiu paling sedikit 30 tahun. Penerima hak 

pakai juga akan diberikan dengan hanya membayar biaya ad

ministrasi, jika yang dibebaskan itu berasal dari hak guna 

bangunan dan jangka waktunya sama dengan sisa hak guna ba- 

ngunannya. Sekiranya pemohon meminta jangka waktu yang le

bih lama untuk perusahaan modal asing seperti yang dimung- 

kinkan oleh Undang-undang no. 1 tahun 1967, maka ia dike- 

naKan uang pemasukan untuk selisih jangka waktu itu. Oleh 

karena sudah dipungut uang pemasukan, maka ia tidak dike- 

nakan biaya administrasi seperti yang termuat dalam surat 

edaran Menteri Dalam Negeri/Direktorat Jendral Agraria ta- 

nggal 19 Desember 1969 no. 13A/12/91/12/69.

Pada mulanya pihak yang diberi dengan hak pakai itu 

diken&kan pembayaran uang wajib, yaitu sejumlah uang yang 

dibayar oleh pemegang hak pakai tersebut kepada kantor ben

dahara negara yang dilakukan tiap 6 bulan sekali dan dite- 

tapkan sebesar 3 sampai 6 persen dari taksiran harga tanah- 

nya sebagai tanah hak miliit setiap tahunnya. Sejak beberapa
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tahun teraichir ini penerima hak pakai tidak lagi dikenakan 

pembayaran uang wajib, melainkan sebagaimana halnya dengan 

pemberian hak milik dan hak guna bangunan, maka yang ber

sangkutan diwajibkan membayar uang sekaligus sebagai uang

pemasukan yang besamya tergantung pada jangka waktu hak

ll
yang diberikan.

Jikalau kita membaca pasal 41 hingga 43 UUPA, sama 

sekali tidak disebutkan apakah hak pakai itu harus didaf- 

tarkan ? Sebagaimana kita ketahui bahwa semua hak pakai 

yang diberikan oleh pemerintah yang berdasarkan Peraturan 

Menteri Agraria no. 1 tahun 1966, maka hak pakai termasuk 

hak yang harus didaftarkan menurut Peraturan Pemerintah 

no, 10 tahun 1961. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri 

Agraria no. SK Vl/ka tentang pendaftaran hak penguasaan dan 

hak pakai, tanggal 20 Januari 1962. Oleh karena itu, pene- 

rima hak pakai itu wajib mendaftarkan haknya pada kantor 

pendaftaran tanah yang bersangkutan untuk memperoleh ser- 

tifikat guna memperoleh alat pembuktian yang kuat seper- 

ti yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 UUPA. Biaya pendaf

taran untuk hak pakai ini adalah 1 persen dari taksiran 

harga tanahnya sebagai tanah hak milik.

2. Diberikan Oleh Pemilik Tanah

Hak pakai menurut pasal 41 UUPA dapat juga diberikan

26
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oleh pemilik tanah. Dalam hal ini, maka hak dapat dicip- 

takan dengan suatu perjanjian antara pemilik tanah yang 

bersangkutan dengan penerima hak. Oleh karena tidak diten- 

tukan bentuknya, maka perjanjian tersebut dapat secara ter- 

tulis (dengan akta notaris atau dibawah tangan) ataupun 

juga dengan lisan. Jadi wewenang-wewenong dan kewajiban- 

kewajiban dari kedua belah pihak tentunya ditetapkan dalam 

perjanjian tersebut. I'lisalnya berapa lama tanahnya akan 

diserahkan kepada penerima hak pakui dan apakah ia wajib 

membayar sesuatu atau tidak.

Menurut pasal 41 ayat 2 nuruf b selain pembayaran 

berupa uang atau hasil tanahnya, penerima hak pakai dapat 

pula diwajibkan untuk memberikan sesuatu "jasa". UUPA ti

dak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud 

dengan jasa itu, Tetapi kiranya kita dapat memberikan sua

tu pengetian bahwa pemberian jasa ini dapat berupa suatu 

kewajiban untuk mengerjakan sesuatu bagi kepentingan pemi

lik tanah. Perlu diingat, menurut paBal 41 ayat 3 UUPA, hal 

yang demikian ini tidak boleh mengandung unsur-unsur peme- 

rasan.

Tidak ada sesuatu ketentuan, bahwa hak pakai yang 

diberikan atas tanah hak milik itu wajib didaftarkan, Te

tapi biarpun demikan perlu diingat, bahwa untuk-melin- 

dungi kepen.tingan pemegang hak pakai itu yang telah mendi- 

rikan banguanan atau rumah yang sangat berharga di atas 

tanahnya, maka hendaknya tanah hak pakai tersebut didaftar-
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lean menurut ketentuan Peraturan Pemerintah no, 10 tahun 

19 6 1* Dengan didaftarkannya hak pakai, tersebut, maka ke

pada pemegangnya diberikan suatu surat tanda bukti haknya 

atas tanah yang dikuasainya itu yang disebut dengan serti

fikat hak tanah, Oleh UUPA sertifikat hak tanah itu diberi 

daya pembuktion yang kuat. Dengan sertifikat tersebut, pe- 

megang hak atas tanah dengan mudah dapat membuktikan, bah

wa dialah yang berhak atas hak yang dikuasainya itu, se

lama tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya, ma

ka keterangan yang dicantumkan dalam sertifikat itu diang- 

gap sebagai keterangan yang benar, Selain memberikan pem- 

buktian mengenai hak atas tanahnya, sertifikat hak atas 

tanah itu dalam praktek digunakan juga dan diterirna sebagai 

surat atau tanda bukti pemilikam bangunan atau rumah yang 

ada di atasnya.

Menurut pasal 30 ayat 2 Peraturan Pemerintah no. 10 

tahun 1961 hak tersebut sebagai beban dari hak milik yang 

bersangkutan dapat juga dicatat pada buku tanah dan ser

tifikat hak miliknya itu. Pencatatan tersebut dengan sen

dirinya memerlukan ijn dari pemilik tanah itu, Sungguhpun 

terhadap hak pakai itu sendiri tidak dikeluarkan suatu 

sertifikat dan tidak pula dibuatkan buku tanahnya, tetapi 

den gan adanya pencatatan pada buku tanah dan sertifikat 

hak milik yang bersangkutan, maka pihak ketiga akan mudah 

mengetahui dan dengan demikian akan terikat pula oleh ada- 

nya beban tersebut.
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3* Hak-Hak Lama .yang Dikonversi Men.jadl Hak Pakai

Selain yang diberikan oleh pemerintah dan oleh pe- 

milik tanah, maka hak pakai dapat terjadi karena adanya 

konversi hak-hak lama pada tanggal 24 September 1960. Hak- 

hak lama yang dikonversi menjadi hak pakai adalah :

1. hak eigendom kepunyaan pemerintah negara asing yang 

tanahnya dipergunakan untuk keperluan rumah kedia- 

man kepala perwakilan dan gedung kedutaan. Hak Pakai 

itu berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk 

keperluan tersebut;

2. hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, dan 

lain-lain yang disebutkan dalam pasal VI ketentuan- 

ketentuan konversi. Hak pakai yang berasal dari 

konversi hak-hak tersebut memberikan wewenang dan 

kewajiban sebagaimana dipunyai oleh pemegang haknya 

pada tanggal 24 September 1960 sepanjang tidak ber- 

tentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA;

3. hak.gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersi- 

fat tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal VII 

ayat 2 ketentuan-ketentuan konversi. Hak pakai ini- 

pun memberikan pada yang empunya kewajiban dan we

wenang yang dipunyainya pada tanggal 24 September

1960. Dalam surat Keputusan Bersama Menteri Agraria
#

dan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1965 no. 30/ 

Depag/65 no. 11/DDN/1965 ditegaskan, bahwa hak gogo- 

lan yang bersifat tidak tetap adalah gogolan yang
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gogolnya tidak terus menerus memegang tanah gogo- 

lan yang sania atau bilamana meninggal dunia, maka 

gogolnya kembali kepada desa, Konversi menjadi hak 

pakai terjadi menurut hukum pada tanggal 24 Septem

ber 1960. Hak pakai ini tunduk pada ketentuan-ke- 

tentuan yang di atur UUPA* sedangkan peraturan pe- 

laksanaannya tunduk pada ketentuan-ketentuan desa 

setempat sepanjang tak bertentangan dengan UUPA,

Hal ini ini disebabkan peraturan pelaksanaannya

12
sampai sekarang belum ada;

4. hak penguasaan atas tanah negara sebagai yang di- 

maksud dalarn Peraturan Pemerintah no, 8 tahun 1953 

dan yang diberikan pada departemenfdirektorat dan 

daerah-daerah swatantra, Ini diberikan sepanjang 

tanah tersebut dipergunakan sendiri;

5. hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar yang pa

da tanggal 24 September 1960 sudah habis jangka wak

tunya, Hak pakai ini berlaku sementara sampai ada 

keputusan yang pasti mengenai tanah yang bersang

kutan (pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria 

no, 2 tahun 1960),
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B A B  IV

PRAKTEK PERBANKAN DALAM PEMBEBANAN ; BANGUNAN DI ATAS 

TANAH HAK PAKAI SEBAGAI JAMINAN

1. Obyek Flducla Setelah Berlakunya UUPA

Perkembangan obyek fiducia setelah berlakunya UUPA, 

yaitu sejak tahun I960 mengalami perkembangan yang cukup 

pesat. Menurut ketentuan UUPA bentuk penjarainan yang beru

pa hipotik dan credietverband hanya dapat dibebankan atas 

hak-hak atas tanah yang berupa hak milik, hak guna usaha, 

dan hak guna bangunan. Tidak diatur bagairaana jika ada ru- 

mah/bangunan yang berdiri di ataa tanah hak orang lain, ba- 

ik tanah negara maupun tanah perseorangan, Misalnya bangu

nan atau rumah di atas tanah hak pakai yang rumahnya cukup 

mempunyai nilai jaminan, tetapi oleh karena berdiri di atas 

tanah hak orang lain, maka tidak dapat dibebani hipotik dan 

credietverband. Untuk mencari jalan keluamya agar tidak 

terjadi kekosongan hukum, maka dalam praktek ditempuh deng

an menggunakan fiducia. Inipun sesuai dengan apa yang di- 

maksud dalam pasal 41 UUPA dari pengertian^menggunakan/ ya

itu mempergunakan tanah orang lain untuk mendirikan bangu

nan diatasnya ataupun memanfaatkan tanah tersebut untuk ke- 

perluan lain, tetapi bukan perjanjian sewa menyewa tanah 

ataupun pengolahan tanah,

Alaean lain yang mendorong dimungkinkannya penjami-
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nan rumah atau bangunan demikian dengan fiducia adalah sa- 

ngat seauai dengan sifat hukum agraria sendiri yang menda- 

sarkan pada hukum adat. Dalam hukum adat tidak dikenal ada- 

nya asaa perlekatan (asas accessi) sebagaimana yang dikenal 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya akan 

disingkat KUH Perdata), melainkan menganut asas pemisahan 

horizontal yaitu yang memisahkan hubungaa antara tanah de

ngan benda yang ada diatasnya. Hukum adat disini adalah hukum 

adat yang telah dihilangkan sifat-sifat buruknya. Ini dapat 

diketahui dalam pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum 

yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum 

adat. Jadi dengan adanya asas pemisahan horizontal ini, maka 

orang dapat memiliki bangunan. atau rumah yang terlepas dari 

tanahnya.

Kalau dibandingkan.dengan pasal 500, pasal 571, dan 

pasal 601 KUH Perdata yang menganut asas perlekatan, maka 

akan menyebabkan kesulitan bagi mereka yang memiliki rumah 

atau bangunan yang didirikan di atas tanah hak orang lain 

apabila mereka ingin menjaminkan rumah atau bangunan ter

sebut, sebab dari ke tiga pasal tersebut dapatlah ditarik 

suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. hukum yang berlaku atas tanah dan benda-benda yang 

yang ada diatasnya adalah hukum tanah tersebut;.*

2. hak milik atas tanah dan benda-benda di atas tanah 

tersebut berada pada pemilik tanah, kecuali jika di- 

perjanjikan lain.

3 2
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Dengan adanya unifikasi hukum tanah dan unifikasi 

hak-hak atas tanah, maka pasal-pasal di dalam buku II 

KUH perdata yang mengatur soal agraria dicabut, kecuali 

yang mengatur hipotik. Jadi, dengan demikian pasal-pasal 

yang mengandung pengetrapan dari asas acessi harus dianggap 

tidak berlaku,

2. Proses Ter.jadin.ya dan Hapusnya Fiducia

Menurut pendapat Stein yang dikutip oleh Mariam D« 

badrulzaman, proses terjadinya fiducia melalui 3 fase atau 

tingkatan, yaitu*^ ;

1 . fase pertama, yaitu perjanjian obligatoir, Di antara 

pihak pemberi dan penerima fiducia diadakan perjan

jian, untuk menentukan bahwa meminjam sejumlah uang 

dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara 

fiducia sebagai jaminan kepada pemberi kredit. Per

janjian ini bersifat konsensual obligatoir;

2. fase kedua, yaitu perjanjian kebendaan (zakelajke 

overeenkomBt). Di antara para pihak (pemberi dan pe

nerima fiducia) dilakukan penyerahan secara consti- 

tutum possessorium (benda tetap dikuaaai oleh pem

beri fiducia);.

3. fase ketiga, yaitu perjanjian pinjam pakai. Di anta

ra kedua pihak diadakan perjanjian bahwa pemilik 

fiducia meminjam pakaikan hak miliknya yang telah 

berada di> dalam kekuasaan pemberi fiducia kepada 

penerima fiducia.
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Dalam praktek di Bank Pembangunan Daerah Tingkat I 

Jawa Timur, penyerahan hak milik secara i'iducia- sebagai ja

minan dituangkan dalam serangkaian perjanjian, yaitu :

1 . perjanjian kredit (ini dituangkan dalam formulir 

K5 dan K5A);

2. surat aksep atau surat pengakuan hutang yang di buat 

oleh deitur ( ini dituangkan dalam formulir K9);

3. perjanjian pengikatan barang jaminan secara fiducia 

yang diikuti dengan adanya surat kuasa untuk menju- 

al atas barang jaminan, dalam hal debitur tidak me- 

menuhi kewajibannya sebagaiinana tercantum dalam su

rat perjanjian kredit (ini dituangkan dalam formulir 

K6).

Sedangkan mengenai hapusnya perjanjian fiducia ini, 

tergantung pada perikatan pokoknya, karena perjanjian fi

ducia mempunyai sifat accessoir yang melekat pada periKatan 

pokOKnya yaitu perjanjian hutang piutang.

Stein berpendapati banwa penyerahan hak milik se

cara fiducia tidak memiliki sii’at accessoir, akan tetapi 

berdiri sendiri. Akibat dari pendapat ini, maka berakhir- 

nya perjanjian fiducia ini tidak tergantung pada perjanjian 

pokoknya1 "̂* Jadi, jika penyerahan has milik secara fiducia

34

^^Mariam D. Badrulzaman, Bab-bab tentang, Credietver
band, Gadai, dan Fiducia, Cet.III, Alumni, Bandung, 1904,~h.93.

U Ibld. .h.96.
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ini akan diakhiri, maka harus dilakutean perbuatan hukum 

tersendiri yang menyatakan bahwa penyerahan hak milik se

cara fiducia berakhir.

Dengan pendapat Stein tersebut, saya kurang setuju 

sebab penyerahan ha*c milik secara fiducia itu hanya sebagai 

pelengkap saja untuK terciptanya perjanjian hutang piutang, 

seningga Kalau hutang piutangnya yang menjadi perjanjian 

pokoknya hapus, maka dengan sendirinya hapus pulalah peny

erahan hak milik secara fiducia tersebut.

3. Fiducia Bangunan Di Atas Tanah Hak Pakai

Dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi ini, 

bank sangat berperan sekali terutama di dalam pemberian 

kredit bagi orang-orang yang membutuhkan modal sebagai usa- 

hanya, Dalam membantu memberikan kredit ini, bank selalu 

mengkaitkan dengan suatu jaminan, Salah satu lembaga jami

nan yang paling menonjol, dalam artian banyak digunakan 

dalam praktek perbankan dewasa ini adalah fiducia.

Dalam hubungannya dengan lembaga jaminan, Prof, R. 

Soebekti menyebutkan, karena lembaga jaminan mempunyai tu- 

gas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka 

jaminan yang baik (ideal) adalah :

1 . yang dapat secara mudah membantu'perolehan kredit 

itu oleh pihak yang memerlukannya;

2 . yang tidak meleinahkan potensi (itekuatan) si pencari 

kredit untuk melakukan usahanya;

3 . yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit
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dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu terse-

dia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah

diuangkan untuk raelunasi hutang si penerima atau pe- 

15
ngumbil kredit .

Perlu diketahui, lembaga fiducia ini tumbuh dan ber- 

icembangnya adanya suatu kebutuhan, oleh karenanya fiducia 

tiaaK dikenal atau diatur dalam suatu peraturan perundang- 

undangan melainkan hanya dikenal dalam yurisprudensi saja 

sehingga tidak jelas perinciannya. Oleh karena tidak diatur 

dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka kitapun da

pat menafsirkan bahwa pengikatan jaminan secara fiducia ini 

adalah bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu.

Berdasark'an hal tersebut di atas, dapatlah ditafsir- 

kan bahwa pengikatan secara fiducia dapat dilakukan sebagai- 

mana perjanjian biasa yaitu dapat dilakukan secara dibawah 

tangan irtaupun secara notariil* Praktek di Bank Pembangunan 

Daerah Tingkat I Jawa Timur, bentuk pengikatan barang ja- 

minan yang berupa bangunan atau rumah yang berdiri di atas 

tanah nak pakai selalu diikat secara notariil*^. Bentuk pe

ngikatan secara notariil ini sangat perlu mengingat grosse

36

**R. Soebekti, Perkembangan Lembaga-lembaga Jaminan 
di Indonesia Dewaea ini, Kertas Kerja pada Seminar Hipotik 
dan Lembaga-lembaga Jaminan lainn.ya, di Yogyakarta, 1972,h.4.

16Wawancara dengan Bapak Eddy Rusianto,S.H. sebagai 
Pembina Kredit Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur, 
24 Februari 1986.
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akte notaris yang ada pada pihak bank adalah mempunyai ke- 

kuatan eksekutorial dalam hal debitur wanprestasi.

Disamping adanya bentuk akte notariil yang dibuat 

untuk melakukan pengikatan terhadap rumah atau bangunan 

yang dijadikan jaminan secara fiducia, maka pihak bank se- 

laku kreditur juga mengadakan penguasaan atas surat-eurut 

yang ada icaitannya dengan barfing yang dijaminkan tersebut,

Dalam hal fiducia terhadap rumah atau bangunan di 

atas tanah hak pakai, untuk debiturnya disyaratkan untuk 

memperoleh surat kuasa dari pejabat atau instansi yang ber- 

wenang, jika tanahnya berasal dari Negara dan pemilik ta

nah, jika tanahnya berasal dari tanah hak milik, Surat ku

asa tersebut menyatakan tak keberatan dari yang bersangku

tan apabila bangunan atau rumah yang berdiri di atas tanah

nya difiduciakan dan pemyataan tidak keberatan untuk rneng- 

alihkan hak pakainya atas tanahnya pada pembeli bila rumah 

atau bangunan tersebut terjual lelang. Disamping itu, de

bitur diwajibkan pula menyerahkan sertifikat atau surat ke

putusan hak pakainya pada bank. Ada satu hal lagi yang sa- 

ngat diperhatikan olen kreditur (bank) yaitu masalah jang- 

K.a waktu dari hak pakai tersebut.

Dengan adanya penguasaan atas surat-surat tersebut 

di atas, hal ini sangatlah penting di dalam pengikatan ba- 

rang jaminan yang berupa rumah atau bangunan yang berdiri 

di atas tanah hak pakai, karena secara phisik tidak diKua- 

sai oleh kreditur tbank), sehingga apabila penguasaan atas
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surat-surat tersebut tidak dilakukan oleh kreditur maka ke- 

tnungkinan rumah atau bangunan yang dijaminkan itu dijual 

ataupun dijaminican ke/nbali tampa seijin icreditur.

Selain adanya kemungkinan-kemungkinan di atas dalam 

hal pengusaan surat-surat tidak dikusai oleh kreditur atau 

bank, ada pula kemungkinannya rumah atau bangunan yang di 

berikan olen debitur itu bukan miliknya, Jika kemungkinan 

aemacam ini ter jadi, maka dengan sendirinya p'ersetujuan an

tara debitur dan kreditur akan menjadi hapus sebab hal ini 

bertentangan dengan pernyataan debitur di dalam akte fiducia 

,yang menyebutkan bahwa debitur berwenang menguasai dan me- 

nyeraiucan hak milik.atas rumah atau bangunan tersebut.

Dengan adanya bentuk pengikatan seperti tersebut di 

atas, tarnpa adanya unsur publisitas maka keberatan terhadap 

penggunaan lembaga fiducia bagi pihak ketiga atau masyara- 

kat yang tidak selalu dapat mengetahui dengan mudah bahwa 

rumah atau bangunan yang bersangkutan telah dibebani jami

nan secara fiducia adalah cukup berala3an.

4. Prosedure Pen.yelesaian Sen&keta

Untuk menuntut harta debitur yang melakukan wanprestasi 

terdapat 2 cara :

1 . eksekutorial beslag atau sita eksekusi;

2 . dinyatakan pailit.

Jika memilih eksekutorial beslag harus ada alas ha*- 

nya (eksekutorial titel), yaitu untuK melinaungi kesewena- 

ngan kreditur dan pelaksanaan eksekutorial titel ini bera-
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da dalam juru sita. Ini dapat berupa putusan hakim dan da

pat pula grosse dari akte notaris.

Dalarn prektek di Bank Pembangunan Daeran Tingkat 

I Jawa Timur dalam hal pemberian kredit melalui ikatan 

fiducia selalu diikuti dengan clasula-clasula yang memung- 

kinkan pihak bank untuk menjual oangunan atau rumah di de- 

pan umum secara lelang. Valaupun terdapat clasula yang me- 

mungkinican bank dapat menjual secara langsung, namun dalam 

kenyataannya untuk bank pemerintah selalu melalui Panitia 

Urusan Piutang Negara dalam hal penyelesaian kredit yang 

macet ini,

Untuk menjamin agar ikatan fiducia ini kuat dan ti

dak menimbulkan kemerosotan nilai, jaminan dari pemilik ta

nah yang menyatakan tidak keberatan untuk mengalihkan hak 

pakainya jika terjadi pelelangan terhadap bangunan atau ru

mah yang berdiri di atasnya sangatlah perlu. Jika tidak ada 

jarninan dari pemilik tanah, maka bangunan atau rumah ter

sebut hanya mempunyai nilai bongkar saja.

5. Akibat Hukum bagi Para Pihak Terhadap BaranR yang Di- 

jamlnkan

Dalam lembaga fiducia terdapat dua pendapat yang 

saling berbeda mengenai hubungan antara pemiliK jaminan 

dengan benda yang dijaminkan.

1 , pendapat pertama menyatakan bahwa ditinjau secara 

hukum kebendaan, hak kreditur adalah suatu hak mi— 

lik yang sernpuma, Ternadap hak milik tersebut Kre-
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ditur di dalam melaksanakan hak miliknya dibataai 

oleh perjanjian obligatoir, yaitu dalam artian di- 

batasi oleh Ketentuan-ketentuan yang ada di dala;n 

persetujuan tersebut dan sifatnya mengikat;

2 . pendapat kedua menyatakan bahwa hak milik icreditur 

juga dibatasi secara hukum kebendaan, yang berarti 

meskipun ada penyerahan hak milik, pemberi jaminan 

rnasih mempunyai suatu hak kebendaan. Bemijcian pula 

terhadap pihak ketiga, pihak pemberi jaminan masih 

berhak terhadap benda yang diserankan tersebut. 

Sebagai akibat dari adanya dua pendapat yang oerbe- 

da tersebut, maka akan lebih jelas lagi jika pemilik fiducia
s.

(jcreditur) jatu^ pailit.

Menurut pendapat yang pertama, jika kreditur jatuh 

pailit, maka seluruh harta kekayaannya termasuK pula benda 

yang dijaminkan, akan jatuh kedalam boedel pailit. Dalam 

hal yang demikian debitur hanya mempunyai suatu gugat pri- 

Dadi.

sedangkan menurut pendapat yang kedua, apabila kre

ditur jatuh pailit, maka benda fiducia tidak jatuh kedalam 

boedel pailit. Kurator kepailitan tidak berhak' untuk menun- 

tut benda fiducia yang ada dalam kekuasaan debitur.

Dari dua pendapat di atas, saya sependapat dengan 

pendirian yang kedua, karena dari sejak semula Kedua belah 

pihak yudan berusahu uutuic menciptakan suatu lembaga jami

nan yang baru yang lebih memenuhi kebutuhan, terutama dalain
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hal persyaratannya dan penyerahan hak milik secara fiducia 

hanya sebagai jembatan untuk terciptanya suatu lembaga ja- 

minan.
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B A B  V

P E N  U T O P

1 * Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan Bab-bab sebelumnya dapat 

ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

a, berdasarkan pasal 51 dan 57 UUPA, hak pakai tidak 

dapat dibebani dengan hak tanggungan, karena tidak 

ada penunjukannya oleh undang-undang. Untuk mengisi 

kekosongan hukum dalam praktek perbankan dipei’guna- 

kan Piduciaire Eigendoms Overdracht atau penyerahan 

hak milik atas dasar kepercayaan;

b, fiducia merupakan lembaga jaminan yang telah lama 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, Di kenal da

lam praktek perbankan, praktek notariat, dan diakui 

oleh yurisprudensi di Indonesia sejak tahun 1932;

c, peraturan yang lengkap mengenai hak pakai hingga 

Kini belum ada, berdasarkan pasal 58 UUPA kiranya 

masih dapat diperlakukan Peraturan Menteri Muda 

Agraria no. 15 tahun 1959 jo Peraturan Menteri Agraria 

no. 1 tahun 1960, tetapi dengan catatan hak sewa ha

rus dibaca dengan hak pakai dan pemberian haknya ti

dak berupa perjanjian, melainkan berupa surat kepu

tusan seperti yang dimaksud dalam pasal 41 UUPA;

d, dilihat dari pengertiannya, nak pajcai berwujua mcng-
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gunakan dalam artian mendirikan bangunan di atasnya

dan memungut hasil dalam artian mendapatkan sesuatu
\

hasil;

e. walaupun dalam UUPA tidak disebutkan secara tegas 

mengenai ciri-cirinya, tetapi hak pakai ini berbeda 

dengan haK milik, hak guna usaha, dan hak guna ba-
A

bangunan;

f. di dalam UUPA tidak disebutkan apakah hak pakai ha

rus didaftarkan, tetapi demi kepastian hukum dan 

kepastian hak henaaknya hak pakai tersebut didaftar

kan berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 

1961;

g. obyek fiducia setelah berlakunya UUPA mengalami per- 

keinbangan yang cukup pesat. Hal ini disebabkan UUPA 

menganut asas pemisahan horizontal, yaitu yang me- 

misahkan hubungan antara tanah dengan benda yang 

ada di atasnya sehingga dimungkinkan memiliki rumah 

atau bangunan di atasnya yang terlepas dari tanahnya. 

Ini sesuai dengan pengertian "menggunakan" dalam 

pasal 41 UUPA;

h. bentuk pengikatan secara fiducia adalah tidak ter- 

dapat ketentuan undang-undang yang mengatumya, se

hingga cara pengikatannya dapat dibuut baik secara 

dibawah tangan maupun secara notariil;

i. dengan adanya penguasaan atas surat-surat yang ada
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kaitannya dengan bangunan yang dijadikan jaminan, 

maka dalam praktek masih dimungkinkan menggunakan 

asas pemisahan horiaontal yang tidak murni.

Saran-saran

Untuk ini, saya sarankan hal-hal sebagai berikut ;

a. lembaga jaminan fiducia telah banyak dipakai di da

lam lalu lintas perkreditan di Indonesia yang hanya 

diatur di dalam yurisprudensi saja, hal ini masih be- 

lum menjamin adanya kepaetian hukum bagi para pihak, 

untuk itu perlu kiranya segera ditetapkan peraturan 

perundang-undangan yang khusus mengatur masalah fi

ducia atau memasukkan masalah fiducia ini pada per

aturan perundang-undangan yang sudah ada;

b. pemberian hak pakai dari tanah milik jangka waktunya 

tergantung dari perjanjian antara pemohon dan pemilik 

tanah. Agar tidak terjadi perjanjian yang tampa batas, 

maka hendaknya pemberiannya ini memakai pedoman seper

ti yang diberikan oleh pemerintah, yaitu 10 tahun.

c. perjanjian fiducia hendaknya dikontruksikan merupa- 

kan perjanjian pemberian jaminan dan bukan pemberian 

hak milik;

d. berhubung adanya kenyataan di Indonesia yang hanya 

mengenai lenbaga jaminan untuk hipotik dan crediet

verband atas tanah yang berupa hak milik, hak guna 

usaha, dah hak guna bangunan saja. Sedangkan untuk 

hak pakai tidak ada penunjukannya. untuk hal ini,

•tirtivF^ITAS
, L R  A  8  A Y  f.
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perlu segeralah ditetapkan suatu ketentuan yang me

ngatur masalah ini, karena praktek mengenai hak pakai 

sudah banyak- terjadi dalam lapangan perbankan dan 

kelangsungannyapun didukung oleh,masyarakat dengan 

semakin banyaknya pembebanan semacam ini. Jadi, ti

dak hanya terbatas untuK hak atas tanah tertentu 

saja.

e. untuk tanah hak pakai yang berasal dari tanah milik 

yang sudah bersertifikat, hendaknya kepada pemegang 

hak pakai yang telah mendirikan bangunan di atasnya, 

tidak perlu diberikan suatu sertifikat baru cukup di- 

catat dalam sertifikat tanah milik tersebut. Hal ini 

untuk menghindari adanya dua sertifikat.
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K. 5.

- 1 -

BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR

PERJANJIAN KREDIT

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a), 

b).

2.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BANK PEMBAN< 
yang berkedudukan di,. 
yang selanjutnya disebut BANK, dan

dalam hal ini bertindak untuk don atas nama,
berdasarkan all^e

[AN DABRAH JAWA TIMUR,

yang selanjutnya disebut PENGAM^j 
mcndapat kata sepakat dan mengac

n ^  DEBITUR, mcnerangkan bersama ini telah 
^jse^tfuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bank membcrikafT kJ>ada*T)^bitur untuk waktu,
dun, terhitung m u l j i^ t a n g g a ^ ^ f ..............................................................................'sam pai dengan'tanggal

....... ...................................  sesuatu kredit,yang selalu dapat ditarik kembali
sebesar Rp. .jJF ...................................................................  Terbilang
...............  ............  j* ......
Berdasajjdan kredi^rfmna dapat dipergunakan dalam rekening koran hingga jumlah sebesar yang 
akan/Titentukan/'oleh  Bank, berbanding dengan nilai yang akan diberikannya kepada jaminan 
yang diserahkan menurut pasal 4 perjanjian ini.

Bpnk se - waktu waktu tanpa harus memperlihatkan tenggang waktu tertentu, berwenang 
mengakhiri perjanjian ini, dalam hal mana Debitur wajib membayar kembali dengan segera semua 
bespfla bunga yang ditarik berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 2

Debitur mengikat diri akan membayar bunga dari kredit yang dipergunakan itu berda
sarkan tarip Bank yang berlaku untuk itu, terhitung mulai hari pemakaian kredit itu sampai 
dengan pelunasannya, bunga mana dihitung dari debet tertinggi tiap-liap hari.

Bunga tersebut dibebankan dari bulan kebulan dan harus dilunasi selainbat-lambatnya 
sepuluh hari setelah akhir bulan dan jika hal ini tidak dilaksanakan maka Debitur dikenakan 
denda ( penalty rate ) 50% dari bunga yang harus dibayar pada bulan yang bersangkutan, akan 
tetapi Bank tanpa diwajibkan- berbuat demikian dapat membebankan jumlah bunga tersebut dalam 
rekeningnya sebagai hutang Debitur.
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Terhadap kredit yang diberikan, Bank menetapkan bunga........................ ............ - ............ .........%
.................................... ; ............' sebulan.
Pada waktu perjanjian ini ditanda tangani pengambil kredit/Debi,tur dikenakan.

a. provisi kredit ........................................................... .........  %
b. beaya meterai kredit .............................. - .....................  %o
c. beaya tata usaha............................ ...................................

dari plafond kredit yang diberikan, dan beaya ♦ beaya lainnya yang timbul karena perjanjian ini.

Pasal 3

Debitur dengan ini menyatakan persetujuan, bahwa apabila dalam bntas waktu berlakunya kredit 
ini belum melunaei secara scksama dan sepantasnya seluruh jumlah kpedit dan bunga yang 
dipergunakannya berdasarkan perjanjian kredit ini, maka Bank berhar memperhitungkan den
da ( penalty overdue ), terhadap Debitur sebesar..................................... ........................% setiap bulan,
dari suku bunga yang berlaku untuk kredit ybs.

Pasal 4

Untuk menambah jaminan dan kepastian tent 
dari jumlah kredit yang dipergunakan dan pelu ocan l 
aya lainnya yang timbul karena perjanjian ipC J V W  
ini harus menyerahkan jaminan k c b e n d a a p ^ jy i^ n j:

mbauffan kembali yang sepantasnya 
ksama dari bunga dan beaya - be- 

itur sebelum mempergunakan kredit 
a pembebasan (vrjjwaring) yang bagai-

manapun sifatnya kepada Bank u n tu k ^ j^ a ^ r la k u /fik ta -a k ta  tersebut dibawah in i ;

2.

3.
4.
5.

Akta • akta mana mrfupakan W ia n  yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini. Hanya Bank- 
lah yang berhak Jmemperhitiiil(gkan bila dan apakah jaminan tersebut cukup dan hingga jum 
lah berapakahVaminan tersebut harus ditambah atau dapat dikurangi, tanpa peHu memperha- 
tikan siapagpro yang dlj^rl hak penaksir nilai dari jaminan tersebut.

Debitur wajib^nenjaga agar jaminan selalu cukup, sehingga jumlah debet tidak meleblhi 
% dari paffa nilai jaminan yang ditetapkan oleh Bank.

Jaminan u tan j/terd ir i dari,

Pasal 5

Debitur mengikat diri kepada Bank, untuk setiap waktu memberi keterangan yang diper- 
lukan tentang keadaan perusahaannya dan memberi kesempatan untuk memeriksa buku-buku 
dagang dan lain-lainnya yang dipandang perlu dari Debitur.

Debitur tidak akan mengikat diri sebagai pcnanggung (borg) terhadap fihak ketiga serta 
takluk sepenuhnya atas segala petunjuk-petunjuk dan ketentuan yang ditetapkan dan atau 
yang akan ditetapkan kemudian oloh Bank.
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Pasal 6

Atas dasar Perjanjian Kredit ini, Bank berhak demi keamanan untuk mengasuransikan barang 
barang jaminan tersebut diatos don segala premi dan beaya - beaya lainnya dibebankan kepada'Dcbitur.

Pasal 7

Selama kredit berjalan debitur harus mematuhi syarat • syarat tambahan sbb. :

1. Membuat laporan 3 bulan sekali tentang keadaan perusaliaan dan barang jaminan
2. Memperbaharui Surat Aksep setiap 3 bulan sekali.
3. Debitur tidak diperkenankan menginvestasikan dana pada aktiva tetap maupun usaha lainnya

Pasal 8

Somua pembayaran oleh Debitur harus dilakukan di kantor Dank P§irfbangunan Daerah Jawa Timur 
ulau kuasanya di ..................................................
Ix?bns dari hak memperhitungkan tagihan ( Schuldverglijking Vflan biaya ap ff  juga, atas pemberian 
kwitansi yang ditanda tangani oleh Bank Pembangunan Da§**fh Jawa Tim urj) kuasanya.

Pasal.

Dilamana pelunasan kredit tersebut bcserta bupganya^Cia 
tempat scpcrti yang telah ditcntukan dalaprf’ peijtfifan ftre  
kup terbukti tentang adanya pelanggar^n a ta w ^ a

ia la

can pada waktunya, dengan cara dan 
rini maka oleh karena itu saja sudah cu- 

r, tanpa diperlukan lagi pemberitahuan
dengan surat Juru - sita dan lain • lai#€un laiam  i

10.

Kredit tersebut dengan s^gera Arta slkaligifs dapat ditagih oleh Bank Bilamana :

1. Debitur tid^R menjalamcan d^ifgan betul perjanjian-perjanjian atau salah satu perjanjian dalam 
pcrjanjiaj^kredit ini,

2. Ata^roarang tersebut djifawah ini, dan atau atas milik debitur dikenakan sitaan executorial atau 
wiamana suatu sitaan sementara yang ditaruh atas milik-milik itu dinyatakan sah dan bcrharga.

3. Debitur minta p^nundaan pembayaran (surseance van betaiing) ditaruh dibawah pengampunan 
meninggal djjmia, atau tidak mengatur harta bend^ dan milik*miliknya, atau sebab apapun juga, 
kehilangan hak untuk menguasai harta bendanya.

Pasal 11

Sebagai tanggungan supaya hutang terbayar dengan baik guna kepentingan Bank, Debitur memberikan 
dan mengikat secara waarborg hypotik dan atau dalam pemilikanfiduciairsampai jumlah setinggi-tinggi
nya R p ...........................~.............. - .......................................................................................................-.............................
atas barang-barang seperti yang tersebut dalam pasal 4 perjanjian ini.
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Pasal 12.

Kredit dalam bentuk rekening koran ini diberikan dengan ketentuan plafond Tetap/Menurun 
sebagai berikut :

— 4 —

Pasal 13

Dalam hal Debitur tidak dapat menurunkan plafond lebih dari 10 (sepuluh) hari sejak waktu 
yang telah ditetapkan dalam Pasal 12 menurut perjanjian ini, maljjriBank berhak mengenakan 
denda sebesar 1 (satu) %  dari tunggakan.

Pasal 14

Debitur menyetujui bilamana terhadap kredit yang ^ fa h  diteryifa, digadai ulangkan ke^Bank 
Indonesia.

P£

Terhadap perjanjian ini dan segala akjtfa^duR jpK ja belah pihak memilih domisili umum dan 
tetap dikantor Panitera Pcngadilan Np&ipL d\emjfat mana rekening kredit ini dihuka.
Domisili ini berlaku juga untuk qfru > ^ (lijd an  penerima ■ penerima hak.

Demikianlah perjanjian jr t^ ifp ^ b u a t  dan disetujui di, .......................................... ............................
......................................  tanggal „ s...................................1 9 ...........

-  7BANK PEM tfAN G U r^N  DAERAH  Pengambil Kredit /  Debitur
^A W A  TIMUR

/  y
/./

/  Meterai
Rp. 25,-

( ) .( )

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BANGUNAN DI ATAS ... ENDYK MUHAMMAD ASROR



- 1 - K.5.A.

BANK PEMBANQUNAN D A E RA H .T K . i
JAWA TIMUR

PERJANJIAN - KREDIT
No. : .....................................

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

........................................................... . bertempat tinggal..........

— bertindak untuk dan atas nama, diri sendiri yang selarfutnya didalam ini disebut sebagai 
pihak yang mengambil kredit.

II. a)

h)

?

Z

yang niowakili Bank didalam maupun tHluar i t n p d n n  ddn bertindak untuk dan atas nama Bank
I'emban^ii*’in Ducrah Jawa Timur yoftg b y  
dalam hul ini disebut Bank Pcmbortgum 
pihak dengan ini telah m ufakaw nciy 
ketentuan yang ditctapkan dijrawal

tcc^dukaryOi Jalan Rajawali 12 Surabaya selanjutnya 
an Jayro Timur disingkat Bank, bahwa kedua belah 
eydmjian kredit menurut syarat-syarat/ketentuan-

rasal I.

1. Bank memberikan k t^ it  A t u l^ ^ c r W ^ n  yang mengambil kredit sebesar Rp.

( ........................... .J ............ 1 .............................  ) dalam bentuk k red it......................

berjangka w a k ta ..........................Jr...............................( .............. ........................ ) bulan.

2. Yang menfflunbil kredit metf^atakan telah menerima jumlah seperti tersebut dalam ayat 1 dan surat 
perjanjig/f kredit ini diangpip sebagai tanda penerimaannya.

Pasal II.

1. Kredit sebesaj^ang ditentukan dalam pasal I ayat 1 tersebut berlaku hari ini, h a ri..................................

2. Krcdiynarus dikembalikan atau dibayar lunas kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur se- 

larr^at-lambatnya pada tanggal ................................................................................................................................

Pasal III.

1. Atas pinjaman tersebut dalam pasal I ayat 1 diatas, yang mengambil kredit dikenakan bunga 

sebulan dihitung dari pokok  pinjaman.

2. Atas kredit tersebut dalam pasal I ayat 1, dipungut :

— boa meterai kredit *  ............ .............................

— provisi kredit = .......................................

— beaya administrasi = ..................................... .

— beaya taksasi = .......................................

jian kredit ini.

dari plafond kredit. 

dari plafond kredit.

dan beaya-beaya lain yang timbul dari perjan-
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Pasal IV.

1. Kredit persekot sebesar yang ditentukan dalam pasal I ayat 1 tersebut diatas harus dibayar lunas
dalam waktu ...........................................  bulan dan diangsur dalam ................................................... kali
angsuran, se tia p ...........................................bulan sekali, seperti ditentukan dalam lampiran Perjanjian
Kredit ini.

2. a. Terhadap kctcrlambatan membayar angsuran hutang lebih dari 10 (sepuluh) hari sesudah tang
gal angsuran yang telah ditentukan, dikenakan denda :

.......................................................... % dari pokok.

.......................................................... % dari bungay

h. Terhadap keterlambatan melunasi hutang, maka Bank bej'nak memperhitungkan denda (penal
ty overdua) sebesar ....................... % setiap bulan, dari/fuku bunga yjtng berlaku untuk kredit
yang bersangkutan.

Pasal V j

Somua pembayaran oleh yang mengambil kredit ly 
Jawa Timur atau kuasanya di 
(schuldvergelijking) dan beaya apapun juga, 
Pembangunan Daerah Jawa Timur atau kuaamyz

jukaryfii kantor Bank Pembangunan Daerah 
dari hak memperhitungkan tagihan 

kwitansi yang ditanda^angani oleh Bank

Bilamana pelunasan kredit tersebi 
tom pat seperti yang ditcntukaordaji 
bukti tcntangadanya pelangodran 
tahuan dengan surat juru -sfita dan

i tidak dilakukan pada waktunya, dengan cara dan 
im%.(&j&ijjian kredit ini maka oleh karena itu saja sudah cukup ter- 

>aan yang mengambil kredit tanpa diperlukan lagi pemberi- 
surat semacam itu.

Pasal VII.

Kredit tersebut dengan segerjyterta dengan sekaligus dapat ditagih oleh Bank :

1. Bilamana yang mengambil kredit tidak menjalankan dengan betul pcrjanjian-perjanjian atau salah 
satu perjanjian tersebupdalam perjanjian leredit ini.

2. Bilamana atas barang tersebut dibawah ini, dan atas milik-milik yang mengambil kredit dikenakan 
sitaan executoriab^tau bilamana suatu sitaan sementara yang ditaruh atas milik-milik itu dinyatakan 
syah dan berharf

3. Bilamana yang mengambil kredit minta penundaan pembayaran (surseance van betaling) ditaruh 
dibawah pengampunan, meninggal dunia atau tidak mengatur harta bendanya dan milik-miliknya 
atau karena sebab apapun juga kehilangan hak untuk menguasai harta bendanya.

Pasal VIII.

Segala beaya yang bersangkutan dengan penagihan hutang tersebut baik diluar maupun dimuka Pena* 
gihun, tormasuk juga upah Pengacara atau Kuasa Bank yang discrahi Penagihan itu menjadi tanggungan 
dan harus dibayar oleh yang mengambil kredit, sedangkan bilamana penagihan tersebut dilakukan di 
muka PcMigadilan dengan perantaraan pengacara atau kuasa Bank, maka yang mengambil kredit wajib 
menanggung dan scgcra harus membayar sekaligus seluruh beaya penagihan hutang sebesar 10% 
(sepuluh persen) dari jumlah penagihan yang harus dibayar.
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Pasal IX.

Sebagai tanggungan supaya hutang terbayar dengan baik guna kepentingan Bank, yang mengambil 
kredit :

Membrrilcm dan mengikat sccara wanrborg hypotik dan atau dalam pemilikan Fiduciair sampai 

jumlnh setinggi-tingginya R p.......................................................................atas :

Dan dengan inLyang mengambil kredit memberi kuasa mutlak kepada Bank yang tak dapat dicabut 
kembali kareufa alasan apapun^uengan hak memindahkan kuasa ini sebagian atau sepenuhnya kepada 
pihak lain y3ntuk menaruh rfalam pemilikan fiduciair atau memasang /  mengikat hypotik pertama 
baik secana notariil ataupurf langsung kepada Kantor Pendaftaran Tanah dan seluruh beaya ditanggung 
oleh p ih A  yang mengambfl kredit.

Pasal X.

Untuk menambajf kekuatan atas tanggungan dalam pasal IX diatas, yang mengambil kredit dengan 
ini :
a). M cm beiy Kuasa mutlak yang tak dapat dicabut kembali karena alasan apapun kepada Bank

dengaiynak untuk memindahkan kuasa ini sepenuhnya kepada orang lain (substitusi)......................
..........................................................untuk menjual dimuka umum maupun dibawah tangan.

b). Menyntakan bersedia sepenuhnya, kesediaan mana tidak dapat dicabut kembali karena alasan apa
pun monyerahkan barang-barang kepada Bank dan/atau untuk mengosongkan rumah-rumah dan 
porsil-persil yang terlctak di .................................................................................................................................

sc'porti disebutkan pada pasal IX ........................................................  atas pcrmintaan pertama dari
Uank haik seram losmi maupun tertulis.

Pasal XI.

Hank Iw kcw ajiban mcngembalikan jaminan/tanggungan hutang yang diberikan oleh yang mengambil 
kredit apabila hutang tersebut sudah dibayar lunas.
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Pasal XII.

Baik Bank maupun yang mengambil Kredit telah memilih tempat tinggal yang umum dan tetap ten- 
tang segala hal yang timbul sebagai akibat dari surat perjanjian kredit ini di Kantor panitera Pengadilan 
Negcri .................................................................................. atau lembaga lainnya yang berwenang.
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BANK PEMBANGUNAN D AERAH  TINGKAT I
JAWA TIMUR

S U R A T  A K S E P

Pada tanggal ..................................................

aksep ini, yang bcrtanda tangan di bawah ini :

Baik untuk Rp.

......................... /Atas pengunjukan surat

Maik untuk aval
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PEM EKINTAH PROPINSI DAERAH T1NCKAT I JAW A TIMUR 
BANK PEMBANGUNAN OAEKAli

SURAT PENGAKUAN HUTANG DENGAN KUASA MENJUAL 

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a  )  

b  )  .......................................... , .......................................

I. dalam ha! ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur, 
selanjutnya disebut Bank,

II............................... :..................................

dalam hal ini bertindak untuk atas nama pribadi selanjutnya disebut Debitur.
Menerangkan dengan surat ini, bahwa Debitur benar-benar <^n dengan syah berhutang kepada 

Bank, berdasarkan Perjanjian Kredit No. : ...........

Dengan ini Bank menerima pengakuan hutang debitujftersebut.
Selanjutnya para fihak bermufakat bahwa peijan jij/f hutang dila^ikan dan diterima dengan ke

tentuan sebagai berikut :

Pasal

Ketentuan ketentuan Perjanjian huta 
Bank seperti tercantum pada akajl Perjaomat 
yang aslinya disimpan di Kantor Bank

luk/pada Perjanjian kredit antara Debitur dan

la si

Bank berhak mcnogih rfengA sel^Hgus dan seketika seluruh hutang ini ataupun sisanya, berikut 
bunga.penalty dan/atau W aya - befcw yang bagaimanapun sifatnya jika Debitur melalaikan dan/atau 
tidak melaksanakan deHgan seksamfi dan sepatutnya semua ini menurut pertimbangan Bank Perjanji
an Kredit tersebut dofam pasal 1/aiatas.

Pasal 3

Semujfbeaya un*uk penagihan hutang ini, yang bagaimanapun sifat dan bentuknya menjadi be-’ 
ban dan harus dibw/ar oleh Debitur.

Pasal 4

Debitur denRan ini memberi kuasa ynng tidak dapat dirobah dan/atau ditarik kembali, kepada
Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur ........... ..............  atau pejabat yang roendapat kuasa
dari Bank, masing-masing atau bersnma-sama, kokuasaan mana merupakan bagian mutlak dari Per- 
janjian Kredit tersebut dalam pasal 1 diatas; yaitu untuk dan atas nama Debitur, guna menjamin 
lebih jauh pembayaran selnyaknya dari segala sesuatu yang atas kekuatan perjanjian ini harus dibayar 

oleh Debitur,
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kepada B ank, baik  karena hutang p o k o k , bunga, penalty  dan beaya-beayan ya  la inya seperti tersebut 
pada pasal 1 diatas u ntuk  m e n ju a l...........................................................................................................................*.............

Pasal 5

Hasil pen jualan  dari barang-barang yan g  tersebut dalam  pasal 4  iia ta s , d ipergunakan  sebagai pelunasan 
seluruh hutangnya  d itam bah  dengan o n g k o s  yang dikeluarkanyuntuk penjualan .
A pabila  ada keleb ihan  m aka k eleb ih an n ya  akan d ibayarkan k em ba li k e p a d ^ D e b itu r .

U ntuk Perjanjian in i, kedua 
niteraan Pengadilan N egeri d

dan tidak dapat d irob a h  d i K epa-

B A N K  r i M B A N f J U N A N  D A E R A M  T I N G K / T  I J A v W f f l M U

T anda  tangan,

M IL IK
f e r p u s t a k a a n

•U N IV E R SITA S A lR L A N O O A * 
S U R A B A Y A  _
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